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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปจังหวัดอ่างทอง
1. ประวัติความเป็นมา
จังหวัดอ่างทองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าอ่างทองเป็นชุมชนโบราณเล็ก
ตั้งแต่สมัยทวารวดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอ่างทองเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมว่า “แขวง
เมืองวิเศษชัยชาญ” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าน้อย
พระราชพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยา บทบาทความส้าคัญของเมืองอ่างทองเป็นเมือง
หน้าด่านที่ส้าคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากท้าเลที่ตั้งของเมือง
อ่างทองและสภาพภู มิประเทศที่เ ป็นที่ราบ มีแม่น้าสายส้าคั ญไหลผ่าน คือ แม่น้ าเจ้าพระยา ท้าให้
เมืองอ่างทองกลายเป็นเส้นทางเดินทัพ เมื่อพม่า ยกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา และบางครั้งกลายเป็ น
สมรภูมิที่ทั้งสองฝ่ายใช้ประยุทธ์กัน
ชาวอ่างทองได้พลีชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อชาติไทยยามที่บ้านเมืองมีภัยสงคราม เช่น การกอบกู้
เอกราชของชาติไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเ ศษชัยชาญ เป็นที่ตั้ง
ค่ายตีกรุงศรีอยุธยาและเกิดการสู้รบครั้งส้าคัญที่จารึกไว้ในประวัติสาสตร์ไทย คือ ศึกบางระจันที่บ้าน
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งชาวอ่างทองได้ร่วมสู้รบกับกองทัพพม่าอย่างห้าวหาญ ดังนั้น อ่างทอง
สมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง “วีรไทยใจกล้า”

2. สภาพทั่วไป
จัง หวั ด อ่า งทองตั้ง อยู่ใ นพื้น ที่ ราบลุ่ ม ภาคกลางของประเทศไทย เป็ น เมื อ งอู่ ข้ าวอู่ น้า ที่ มี
ความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของชาติมาเป็นเวลาช้านาน ผลิตผลด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้มากเป็นอันดับหนึ่ง ท้ารายได้เ ลี้ยงประชากรและใช้ใน
การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา แม่น้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้าสายที่ให้ความอุดมสมบูรณ์
ไหลผ่า นพื้น ที่ ร าบลุ่ มภาคกลาง ซึ่ งเริ่ ม ต้น จากจั ง หวั ด นครสวรรค์ล งไปถึ ง จัง หวัด สมุ ทรปราการ
ประชาชนส่วนมากตามพื้ นที่ราบลุ่ มภาคกลาง จึง ประกอบอาชีพท้ านา กล่ าวได้ว่ าภูมิประเทศเป็ น
ตัวก้าหนดอาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆเป็นลักษณะเฉพาะที่เ กี่ยวข้องกับการพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองอย่างส้าคัญ
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3. การปกครอง
จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 73 ต้าบล 513 หมู่บ้าน การ
ปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 14 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 50 แห่ง
อาเภอ
พื้นที่ (ตร.กม.)
เมืองอ่างทอง
102.846
ไชโย
72.326
ป่าโมก
80.854
วิเศษชัยชาญ
224.702
โพธิ์ทอง
219.414
แสวงหา
181.341
สามโก้
86.889
รวม
968.372
ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดอ่างทอง

ตาบล
14
9
8
15
15
7
5
73

หมู่บ้าน
81
51
47
126
110
61
37
513

เทศบาล
3
2
1
4
2
1
1
14

อบต.
8
3
6
12
12
7
2
50

4. ประชากร
จังหวัดอ่างทองมีจ้านวนครัวเรือน 84,754 หลังคาเรือน จ้านวนประชากร รวมทั้งสิ้น
284,754 คน เป็นชาย 137,002 คน เป็นหญิง 147,752 คน
อาเภอ

จานวนครัวเรือน

จานวนประชากร
หญิง
รวม
29,419
56,370

อ้าเภอเมืองอ่างทอง

18,972

ชาย
26,951

อ้าเภอไชโย
อ้าเภอป่าโมก
อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
อ้าเภอโพธิ์ทอง
อ้าเภอแสวงหา

6,281
8,749
19,817
16,191
9,488

11,088
14,213
32,362
26,137
17,035

11,842
15,231
35,013
28,536
17,783

22,930
29,444
67,375
54,673
34,818

อ้าเภอสามโก้

5,256
84,754

9,216
137,002

9,928
147,752

19,144
284,754

รวม

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2552
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5. สภาพด้านเศรษฐกิจ
จังหวัดอ่างทองเป็น “อู่ข้าว – อู่น้า” ที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
อ่างทองอยู่ในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เ ป็นอย่างดีในแง่ของอาหาร แรงงาน และการคมนาคม
ขนส่ง “ข้าว” เป็นผลผลิตที่ส้าคัญที่ส่งออกของจังหวัดฯ อย่างไรก็ตามการที่โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดผูกพันอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก ท้าให้จังหวัดอ่างทองมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจไม่ค่อยสูง ซึ่งผลให้ภาพรวมของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่สูงเช่นกัน

6. ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดปี 2550 จังหวัดอ่างทอง มูลค่าผลิตภัณฑ์ประมาณ
20,106 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 73,555 บาท สูงเป็นล้าดับ 35 ของประเทศ สาขาที่มีมูลค่า
สูงสุดคือการค้าส่งปลีก 4,555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.65 รองลงมาได้แก่ เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 15.31 และร้อยละ 15.22 ตามล้าดับหรือคิดเป็นมูลค่า 3,079 ล้าน
บาท และ 3,061 ล้านบาท ตามล้าดับ

7. การศึกษา
การศึกษาของจังหวัดอ่างทอง ในปี 2551 มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับวิทยาลัย
โดยมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 171 แห่ง จ้านวนครู 2,584 คน จ้านวนนักเรียน/นักศึกษา 43,065
คน คิดเป็นอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 16 คน

8. การศาสนา
ในปี 2551 ประชากรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.22 นอกนั้นนับ
ถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ มีวัดในศาสนาพุทธมีจ้านวน 215 วัด มัสยิด 3 แห่ง

9. การสาธารณสุข
ในปี 2551 จังหวัดอ่างทองมีสถานบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน จ้านวน 179 แห่ง แยก
เป็น โรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง สถานีอนามัย 76 แห่ง และคลินิกทุก
ประเภท 95 แห่ ง บุ คลากรที่ใ ห้บ ริก ารสาธารณสุข ภาครัฐ ในพื้น ที่จัง หวั ดอ่ างทองที่ส้ าคัญ ได้แ ก่
แพทย์ มีจ้านวน 56 คน (แพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,022 คน) ทันตแพทย์ 14 คน (ทันตแพทย์
1 คนต่อ ประชากร 20,089 คน) เภสั ช กร 28 คน (เภสั ช กร 1 คนต่อประชากร 10,044 คน)
พยาบาล 575 คน (พยาบาล 1 คนต่อประชากร 489 คน)
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10. แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดอ่างทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่
10.1 แหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน
10.1.1 วัดไชโยวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์และรูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) ตั้งอยู่ในท้องที่อ้าเภอไชโย
10.1.2 พระนอนวัดขุนอินทประมูล เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย วัดได้ยาว 50 เมตร ประดิษฐานอยู่บนโคกดินกลางทุ่งในท้องที่ต้าบลอินทประมูล
อ้าเภอโพธิ์ทอง
10.1.3 วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 22.58 เมตร
10.1.4 วัดสี่ร้อย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลย์ สูง 21 เมตร ตั้งอยู่
กลางแจ้งริมฝั่งแม่น้าน้อยในท้องที่ต้าบลสี่ร้อย อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
10.1.5 วัดต้นสน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง สูง 9 วา 2
ศอก 19 นิ้ว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
10.1.6 วัดเขียน ตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลศาลเจ้าโรงทอง อ้าเภอวิเ ศษชัยชาญ ภายใน
พระอุโบสถมีภาพฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ
10.1.7 วั ดท่ า สุ ทธาวาส ตั้ง อยู่ ในท้อ งที่อ้ าเภอป่า โมก เป็ น วัด ที่ส มเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระรมราชานุ
เสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และเป็นสถานที่ตั้ง
พลับพลาที่ประทับกลางน้้า ภายในพระอุโบสถมีภ าพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี นอกจากนี้สถานที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
10.1.8 วัดม่ วง ตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลหั วตะพาน อ้าเภอวิเ ศษชัยชาญ อาคารพระ
อุโบสถรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปดอกบัว และรูปปั้ นเทพเจ้าต่าง ๆ
10.1.9 วัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในท้องที่อ้าเภอป่าโมก เป็นสถานเลี้ยงเด็กก้าพร้า
10.1.10 วัดโพธิ์หอม ตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลราชสถิตย์ อ้าเภอไชโย มีการขุดค้นพบ
รูปพระพรหมสี่หน้าสองเศียร เป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ ศิลปะแบบขอม ประดิษฐานบนพานซึ่งอยู่
ด้านหน้าฐานพระ
10.1.11 พระตาหนักคาหยาด ตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลค้าหยาด อ้าเภอโพธิ์ทอง เจ้า
ฟ้า-อุทุมพรเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี 2310 ทรงใช้เป็นสถานที่ประทับขณะทรงผนวช
10.1.12 อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว เพื่อเป็นที่ระลึกถึงวีรชาวเมืองวิเ ศษชัย
ชาญ ที่ได้ร่วมท้าศึกรบสู้กับกองทัพพม่าในศึกบางระจันเมื่อปี 2310 ตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลไผ่จ้าศิล
อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
10.1.13 วัดจันทรังษี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อโยก
ตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลหัวไผ่ อ้าเภอเมืองอ่างทอง
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10.1.14 วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีพระอุโบสถที่งดงาม มี
พระเจดี ย์ ท รงระฆั ง ประดั บ ด้ ว ยไม้ สั ก งดงามเป็ น ระเบี ย บ ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น สถาปั ต ยกรรมสมั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
10.1.15 อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ภายในเขตวัดนรสิงห์ อ้าเภอป่าโมก เพื่อ
เป็นที่ระลึกถึงพันท้ายนรสิงห์
10.1.16 บ้านคูเมือง อยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านไผ่ อ้าเภอแสวงหา เป็นสถานที่ที่นัก
โบราณคดีได้ขุดค้นพบซากเมืองโบราณสมัยทวาราวดี และร่องรอยคูเมืองหลงเหลืออยู่
10.1.17 วัดบ้านพราน อยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านพราน อ้าเภอแสวงหา เป็นวัดเก่าแก่มี
พระพุทธรูปศิลาแลง ประดิษฐานไว้ใ นวิหาร ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อไกรทอง” มีความศักดิ์สิทธิ์
สามารถคุ้มภัยผู้สักการะ
10.2 แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ
10.2.1 หมู่บ้านจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย อยู่ในท้องที่ต้าบลบางเจ้าฉ่า อ้าเภอ
โพธิ์ทอง
10.2.2 ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตั้งอยู่ภายในเขตวัดท่าสุทธาวาส อ้าเภอป่าโมก
เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด้าริจัดตั้งขึ้นเมื่ อปี 2519
10.2.3 หมู่บ้านทากลอง อยู่ในท้องที่ต้าบลเอกราช อ้าเภอป่าโมก มีการผลิตและ
จ้าหน่ายกลองนานาชนิดหลายรูปแบบ
10.2.4 อิฐอ่างทอง อยู่ในท้องที่อ้าเภอป่าโมก เป็นอิฐโชว์แนวประดับอาคาร
บ้านเรือน มีโรงงานมากกว่า 42 แห่ง
10.2.4 หมู่บา้ นจักสานผักตบชวา ที่บ้านคลองวัว อ้าเภอเมืองอ่างทอง และที่บ้าน
อ้าเภอไชโย
10.2.5 ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลศาลเจ้าโรงทอง อ้าเภอ
วิเศษชัยชาญ เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้
10.2.6 หมู่บ้านไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ ตั้งอยู่ในท้องที่ต้าบลโคกพุทรา
อ้าเภอโพธิ์ทอง
10.2.7 หมู่บ้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตพืชสวนพันธุ์ดีอีกจ้านวนมาก ที่ผู้สนใจจะ
เข้าชมได้ เช่น สวนมะยงชิดพันธุ์ดีใ นท้องที่ต้าบลบางเจ้าฉ่า และสวนกระท้อนพันธุ์ดีในท้องที่ต้าบล
องครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง และสวนองุ่นรัตนา
10.3 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
10.3.1 วังปลาวัดข่อย ในท้องที่ต้าบลโพธิ์รังนก อ้าเภอโพธิ์ทอง
10.3.2 ค้างคาวแม่ไก่ ที่วัดจันทราราม อ้าเภอโพธิ์ทอง
10.3.3 สวนนกธรรมชาติ ที่วัดริ้วหว้า ต้าบลบ้านพราน อ้าเภอแสวงหา
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ส่วนที่ 2
สถานการณ์และแนวโน้ม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
จังหวัดอ่างทองเป็น “อู่ข้าว–อู่น้า” ที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
อ่างทองอยู่ในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดีใ นแง่ของอาหาร แรงงาน และการคมนาคม
ขนส่ง “ข้าว” เป็นผลผลิตที่ส้าคัญของจังหวัดฯ อย่างไรก็ตามการที่โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ ของ
จังหวัดผูกพันอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก ท้าให้จังหวัดอ่างทองมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ไม่สูงนัก ซึ่งผลให้ภาพรวมของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่สูงเช่นกัน ภาวะเศรษฐกิจของ
จังหวัดอ่างทองพิจารณาได้จากตัวชี้วัดต่อไปนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดปี 2550 จังหวัดอ่างทอง มูลค่าผลิตภัณฑ์
ประมาณ 20,106 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ 73,555 บาท เป็นล้าดับที่ 35 ของ
ประเทศ และรายได้ส่วนมากขึ้นอยู่กับการค้าส่งปลีกถึงร้อยละ 22.65 คิดเป็นมูลค่า 4,555 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 15.31 และร้อยละ 15.22 ตามล้าดับ
หรือคิดเป็นมูลค่า 3,079 ล้านบาท และ 3,061 ล้านบาท ตามล้าดับ
ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) จ้าแนกตามสาขาการผลิตด้านต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
สาขาการผลิต
มูลค่า (ล้านบาท)
3,079

ที่
1

เกษตรกรรม

2
3
4
5
6
7
8
9
10

เหมืองแร่
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การค้าส่ง ค้าปลีก
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

1,018
3,061
376
624
4,555
46
1,456
798
601
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คิดเป็นร้อยละ
15.31
5.06
15.22
1.877
3.10
22.65
0.22
7.24
3.96
2.98

ที่
11
12
13
14
15

สาขาการผลิต
มูลค่า (ล้านบาท)
บริหารราชการแผ่นดินฯ
1,177
บริการการศึกษา
1,890
บริการสุขภาพ
907
บริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคล
490
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
27
20,106
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท)
73,555
273
ประชากร (1,000 คน)
(ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

คิดเป็นร้อยละ
5.85
9.40
4.51
2.43
0.13

1.2 การเงินการธนาคาร
สถาบันการเงินเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่บอกสภาวะเศรษฐกิจที่ส้าคัญ จังหวัดอ่างทองมี
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมจ้านวน 15 แห่ง ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนที่ผ่านระบบ
ธนาคาร ณ เดือน มิถุนายน 2552 มียอดเงินฝากทุกประเภทรวม 10,555 ล้านบาท และมียอดเงิน
สินเชื่อรวม 4,563 ล้านบาท สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก 43. (ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ส้านักงานคลังจังหวัดอ่างทอง)
1.3 การคลัง
จังหวัดอ่างทองได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจ้าปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 - 30
กันยายน 2551 ทั้งสิ้น 3,914.281 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว จ้านวน 3.706.379 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 94.69 ของจ้านวนงบประมาณที่ได้รับ จ้าแนกเป็นงบประจ้า จ้านวน 2,436.455 ล้าน
บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จ้านวน 2,534.601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.03 และงบลงทุน จ้านวน
1,477.826 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว จ้านวน 1,171.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.29
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2551)
1.4 การเกษตรกรรม
การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดินทางการเกษตร
1.4.1 พื้นที่ทั้งหมดจานวน 605,232.5 ไร่ ใช้ในการเกษตร จ้านวน 482,377 ไร่
เป็นพื้นที่ไม่ได้จ้าแนก 122,855.5 ไร่ จังหวัดอ่างทอง ไม่มีพื้นที่ป่าไม้
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1.4.2 การเพาะปลูก ในปี 2551
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีพื้นที่ส้าหรับ
- ท้านา จ้านวน 400,624 ไร่
- พืชไร่ พื้นที่เพาะ จ้านวน 22,856 ไร่ ได้แก่ อ้อย และถั่วเหลือง
- ไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นที่เพาะปลูก จ้านวน 44,099 ไร่ ที่นิยมกันมากคือ สวน
มะม่วงแหล่งเพาะปลูกที่ส้าคัญ คือ อ้าเภอวิเศษชัยชาญ อ้าเภอเมืองอ่างทอง อ้าเภอแสวงหา อ้าเภอ
สามโก้
- พืชผัก จ้านวน 14,463 ไร่ การเพาะปลูกผักมีกระจายอยู่ในทุกอ้าเภอ
ท้องที่ที่มีการเพาะปลูกผักมากที่สุด อ้าเภอแสวงหา อ้าเภอเมืองอ่างทอง อ้าเภอโพธิ์ทอง ผักที่นิยม
ปลูกได้แก่ พืชสมุนไพร ข้าวโพด ฝักสด ถั่วฝักยาว คะน้า แตงกวา บวบ และกระเจี๊ยบเขียว
-ไม้ดอกไม้ประดับ จ้านวน 335 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ท้าการเกษตรอื่นๆ
จ้านวน147 ไร่
1.4.3 สถาบันและองค์กรเกษตรกร
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
จ้านวน 18 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ จ้านวน 6 สหกรณ์ และสหกรณ์บริการ จ้านวน 3 สหกรณ์
1.5 การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์นับเป็นสาขาที่ส้าคัญสาขาหนึ่ง รองจากการปลูกพืช มีทั้งเลี้ยงเพื่อการ
บริโภค เพื่อใช้งาน และเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร นกกระทา และ
โค ปี 2551 จังหวัดอ่างทองมีมูลค่าด้านปศุสัตว์ จ้านวน 2,996.71 ล้านบาท
1.6 การประมง
จังหวัดอ่างทอง มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ส้าหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกร เป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม และเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ โดยมี
รูปแบบการเลี้ยง ได้แก่ เลี้ยงในบ่อ เลี้ยงในร่องสวน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงในกระชัง และเลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต์ใ นปี 2551 มีปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยง รวม
ทั้งสิ้น 3,1863 ตัน คิดเป็นมูลค่า 105.357 ล้านบาท (ต.ค.49-ก.ย.51) จ้าแนกเป็น ปริมาณการ
ผลิตสัตว์น้าจืดจากการเพาะเลี้ยง จ้านวน 1,075.400 ตัน มูลค่า 33.257 ล้านบาท ส้าหรับผลผลิต
สัตว์น้าจืดจับได้จากธรรมชาติ ในปี 2551 มีปริมาณผลผลิต 2,110.610 ตัน มูลค่า 72.099 ล้าน
บาท
1.7 การอุตสาหกรรม
เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ประกอบกับมีแม่น้า
เจ้าพระยา ไหลผ่าน ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทางน้้า โดยการล้าเลียงสินค้าลงเรือล่องไปสู่
ท่าเรือกรุงเทพมหานคร อีกทั้งราคาที่ดินไม่แพง และนโยบายของประเทศที่ต้องการกระจายแหล่ง
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อุตสาหกรรม มาสู่ภูมิภาค ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ด้าเนินการในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจึงมีลักษณะ
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มาใช้ท้าเลสถานที่และแรงงานในจังหวัดอ่างทอง โดยใช้วัต ถุดิบจากที่อื่น
เช่น ไซโลเก็บพักสินค้า โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ โรงงานผลิตกล่องกระดาษ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อาศัยปัจจัยการผลิตจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมส้าหรับก่อสร้าง รวมทั้ง
อุตสาหกรรม หัตถกรรมในท้องถิ่น ในปี 2551 มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม 426โรง มีเงิน
ลงทุนจ้านวน 15,766,148,951 บาท มีคนงานอุตสาหกรรม จ้านวน 7,366 คน ซึ่งจ้าแนกได้ดังนี้
ตารางแสดงโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง
อาเภอ
จานวน
เงินทุน
ชาย
หญิง
รวม
แรงม้า
เมืองอ่างทอง
80
10,547,835,235 1,901
577 2,478 236,388.97
ไชโย
20
318,070,000
250
364
614
4,406.64
ป่าโมก
111
2,682,156,314 1,157
439 1,596
73,479.27
โพธิ์ทอง
52
824,380,002
547
251
798
16,735.45
แสวงหา
41
242,687,093
287
381
668
7,622.22
วิเศษชัยชาญ
106
906,728,205
697
321 1,018
26,306.10
สามโก้
16
244,562,102
137
57
194
1,409.42
รวม
426 15,766,418,951 4,976 2,390 7,366 3,66,348.07
(ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ 8 ธันวาคม 2551 )
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม หัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งเกษตรกรจะใช้เวลาว่างจากการ
ท้านาข้าวมาประดิษฐ์ภาชนะจักสาน จนเป็นที่นิยมยอมรับกันในตลาด ว่าจังหวัดอ่างทองมีชื่อเสียงด้าน
ภาชนะจักสานเครื่องหวายและไม้ไผ่ ฝีมือประณีตมาช้านาน ปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน/
หัตถกรรมพื้นบ้าน สามารถผลิตจ้าหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ เช่น
การท้าดอกไม้ประดิษฐ์
ที่ต้าบลบ้านพราน อ้าเภอแสวงหา
ที่ต้าบลมหาดไทย อ้าเภอเมืองอ่างทอง
การจัดสานหวายและไม้ไผ่
ที่ต้าบลบางเจ้าฉ่า อ้าเภอโพธิ์ทอง
การจัดสานผักตบชวา
ที่ต้าบลคลองวัว อ้าเภอเมืองอ่างทอง
ที่ต้าบลไชยภูมิ อ้าเภอไชโย
การท้าตุ๊กตาชาววัง
ที่ต้าบลบางเสด็จ อ้าเภอป่าโมก
การท้าผ้าทอ
ที่ต้าบลสามโก้ อ้าเภอสามโก้
ที่ต้าบลวัง น้้าเย็น อ้าเภอแสวงหา
การท้ากลอง
ที่ต้าบลเอกราช อ้าเภอป่าโมก
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1.8 พาณิชยกรรมและการบริการ
1.8.1 ผู้ประกอบธุรกิจ
จังหวัดอ่างทองมีผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ตาม
ทะเบียนพาณิชย์ แบ่งออก บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด และบริษัท
จ้ากัด (ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอ่างทอง)
1.8.2 ตลาดกลางพืชผักผลไม้
จังหวัดอ่างทองมีตลาดรองรับสินค้าเกษตรในรูปของตลาดกลาง มีชื่อว่ า ตลาด
กลางพืชผักผลไม้สุวพันธ์ ตั้งอยู่ใ นท้องที่ต้าบลตลาดหลวง อ้าเภอเมืองอ่างทอง แต่ละวันจะมีพ่อค้ามา
รับซื้อไปจ้าหน่ายยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เปิดบริการทั้งกลางวันและกลางคืน เป็น
ตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน
1.8.3 ตลาดกลางปลา
จังหวัดอ่างทองมีตลาดค้าส่ง – ค้าปลีกปลา ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ อยู่ในท้องถิ่น
ต้าบลตลาดหลวง อ้าเภอเมืองอ่างทอง ใกล้กับที่ท้าการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดอ่างทอง เป็นศูนย์รวม
จ้าหน่ายปลาน้้าจืดนานาชนิดไปยังตลาดตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
2. สถานการณ์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
2.1 การศึก ษา
มีสถานศึกษาตั้งแต่ร ะดับอนุบาลถึงระดับวิทยาลัย โดยมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 180
แห่ง ครู 2,431 คน นักเรียน/นักศึกษา 45,818 คน คิดเป็นอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน
18 คน
2.2 การศาสนา
ประชากรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง นับถือศาสนาพุทธ จ้านวน 283,926 คน รองลงมา
นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ตามล้าดับ มีวัดจ้านวน 214 แห่ง มัสยิด 3 แห่ง
2.3 สาธารณสุข
สาธารณสุขแผนปัจจุบัน(โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน) ที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืนจ้านวน
ทั้งสิ้น 8 แห่ง 630 เตียง มีสถานีอนามัยจ้านวน 79 แห่ง เป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่จ้านวน 11
แห่ง มีคลินิกรักษาโรคทั่วไปจ้านวน 32 แห่ง บุคลากรที่ให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ 37 คน
ทันตแพทย์ 20 คน เภสัชกร 31 คน พยาบาลวิชาชีพ 742 คน

10

3. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่างทอง ไม่มีป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีอุทยาน และพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติ พื้นที่
จังหวัดอ่างทองเป็นลุ่มเหมาะส้าหรับการท้านา ไม้ยืนต้น หรือพื้นที่สีเขียวถาวรมีน้อย ทรัพยากร
ดิน ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในทางเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ ยว โดยเฉพาะการท้านา
เป็นหลัก ซึ่งท้าได้ถึงปีละ 2-3 ครั้ง ท้าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีและยา
ฆ่าแมลงต่าง ๆ
4. สถานการณ์ที่เป็นประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก เป็นอู่ข้าว อู่น้าที่ส้าคัญของประเทศ มีพื้นที่ท้า
การเกษตร จ้านวน 487,044 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.48 ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่ท้านา
จ้านวน 399,521 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.03 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด เกษตรกรมีอาชีพท้านา
เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือท้าสวนไม้ผล พืช ไร่ พืชผัก มีสินค้าเกษตรหลายชนิดที่มีการส่งออกไป
ขายยังต่างประเทศ เช่น ข้าว กระเจี๊ยบเขียว มะม่วง เป็นต้น นอกจากนี้ มีแม่น้าเจ้าพระยาไหล
ผ่านจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่อ้าเภอไชโย อ้าเภอเมืองอ่างทอง และอ้าเภอป่าโมก ซึ่งจุดบริเวณอ้าเภอ
เมืองถึงอ้าเภอป่าโมก เป็นแหล่งขนส่งสินค้าทางน้้าที่ส้าคัญของจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะสินค้า
เกษตร เช่น น้้าตาล ข้าวสาร ซึ่งมาจากจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือ จะน้าสินค้ามาพักที่คลังเก็บ
สินค้า ณ บริเวณอ้าเภอป่าโมก และขนส่งทางเรือไปสู่อ่าวไทย และแหลมฉบัง เกาะสีชัง และส่ง
ต่อไปยังต่างประเทศ จึงมีจุดเน้นที่ส้าคัญ ดังนี้
4.1 การพัฒนาด้านการเกษตร
4.1.1 ส่งเสริมการผลิตข้าวและพืชผักปลอดสารพิษโดยวิธีชีวภาพ ซึ่งจะเป็นต้นแบบ
ของการท้าเกษตรปลอดสารพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต
4.1.2 สร้างโอกาสในการในการขยายตลาดด้านเกษตรปลอดภัยสารพิษ
4.1.3 พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
4.2 การพัฒนาศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางน้า
4.2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้้าเพื่อการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว
4.2.2 สร้างสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงการกระจายสินค้าทางบกและทางน้้า
4.2.3 มีระบบสาธารณูปโภครองรับสถานีขนถ่ายสินค้าทางบกและทางน้้าครบครัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับในอีก 4 ปีข้างหน้า คือ จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัยในระดับประเทศ และเป็น ศูนย์ขนถ่ายสินค้าที่สาคัญของภาคกลาง
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
จากข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของแต่ละด้าน ความต้องการและศักยภาพของประชาชน
ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมของจังหวัด
อ่างทองได้ดังนี้

1. จุดแข็ง(Strengths)
1.1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
1.2 มีตลาดกลางพืชผัก ผลไม้ และตลาดปลาน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน
1.3 มีสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม OTOP ที่มีศักยภาพส่งไปจ้าหน่ายต่างประเทศ
1.4 มีเกษตรกรดีเด่น/ปราชญ์ชาวบ้านจ้านวนมาก
1.5 มีระบบชลประทานที่สมบูรณ์และครอบคลุมทุกพื้นที่
1.6 เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิศาสตร์เอื้อต่อการบริหารจัดการ
1.7 คนอ่างทองมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ ขยัน อดทน
1.8 มีวัดและพระพุทธรูปที่คนศรัทธาเป็นจ้านวนมาก
1.9 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ เช่น มีหมู่บ้านทรงไทยที่เก่าและสวยงาม
มีหมู่บ้านท้ากลองใหญ่ที่สุดของประเทศ มีศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เ ฉพาะ
มีโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ 2 โครงการ มีสวนเฟิร์นที่ใหญ่ที่สุด มีสวนผลไม้ที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออก

2. จุดอ่อน(Weaknesses)
2.1 ไม่มีโรงแรมและสถานที่พักที่ได้รับรองมาตรฐานจากการท่องเที่ยว
2.2 ขาดผู้ประกอบการ(เจ้าของพื้นที่/เจ้าของกิจการ)ที่มีความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยว
2.3 ขาดสิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
2.4 ถนนสายหลักคับแคบการจราจรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย
2.5 วัยรุ่นมีทัศนะคติและค่านิยมในเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2.6 เกษตรกรไม่นิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นิยมใช้ปุ๋ยเคมี
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3. โอกาส(Opportunities)
3.1 กระแสการรักษาสุขภาพท้าให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ /
เกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
3.2 นโยบายของรัฐสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
3.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่บุคลากร
แสวงหาความรู้ได้ง่ายขึ้น
3.4 มีการสนับสนุนให้มีการจัดระบบโลจิสติกส์ทางน้้า
3.5 กระแสของเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 ตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ

4. อุปสรรค(Threats)
4.1 น้้ามันมีราคาสูง
4.2 วัฒนธรรมบริโภคนิยม
4.3 การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถควบคุมได้
4.4 ปัญหาอุทกภัย (น้้าท่วมซ้้าซาก)
4.5 เศรษฐกิจโลก/ไทยตกต่้า
4.6 นโยบายรัฐบาลการส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์ไม่ต่อเนื่อง
4.7 กลยุทธ์การตลาดของภาคเอกชนส่งเสริมให้ใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตร
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
1. วิสัยทัศน์
“อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางน้า”
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์
2.2 เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนา
จังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.3 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด
2.4 การพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อ้านวยความ
ยุติธรรมความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม
2.6 อ้านวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อ ประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ประเด็นยุทธศาสตร์
3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3.3 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน
3.4 การเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
3.6 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
3.7 การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ
3.8 การส่งเสริมการด้าเนินงานขนถ่ายสินค้าทางน้้า
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4. เป้าประสงค์
หัวข้อวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์
อ่างทองเมืองน่าอยู่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ
3. การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ที่ยั่งยืน
4. การเสริมสร้างความมั่นคง
การพัฒนาการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย

ศูนย์ขนถ่ายสินค้า
ทางน้า

เป้าประสงค์
1.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยาย
โอกาสให้แก่ประชาชน
1.2 พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการ
แข่งขัน
1.3 สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้
- คนดีสังคมน่าอยู่
- รักษาความสมดุลของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

- ส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง มีธรรมา
ภิบาล และบุคลากรมีสมรรถนะสูง
- ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการ
6. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
บริโภคและการจ้าหน่าย
7. การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณา - ระบบบริหารจัดการน้้าที่มีระสิทธิ
ภาพ
การ
8. การส่งเสริมการด้าเนินงานขนถ่าย 8.1 มีสถานีขนถ่ายสินค้าทางน้้า
8.2 ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของ
สินค้าทางน้้า
ผู้ประกอบการ
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5. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
5.1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
25532553 2554 2555 2556
2556
1. เพิ่มรายได้ 1.1 ร้อยละของชุมชนมี ร้อยละ
70
80
90
100
กระบวนการในการ
100
ลดรายจ่าย
เรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
ขยายโอกาส
ให้แก่ประชาขน การตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหา
1.2 ร้อยละที่ลดลงของ ร้อยละ
70
80
90
100
ครัวเรือนยากจนที่มี
100
รายได้ตา่้ กว่า
23,000 บาท/คน/ปี
1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
5
5
5
5
ของมูลค่าผลิตผล
ของแต่
การเกษตรที่สา้ คัญ
ละปี
ของจังหวัด
1.4 ร้อยละของชุมชนมี ร้อยละ
70
80
90
100
แหล่งเงินทุนและมี
100
ไ
ไ
ไ
ไ
ระบบบริหารจัดการ
t
แหล่งเงินทุนของชุมชน
h
f
a
1.5 จ้านวนกลุ่มอาชีพ
/ผู้ประกอบการที่ได้รบั
การพัฒนาทักษะความรู้
ในการประกอบอาชีพ

150
กลุ่ม/ผู้
ประ
กอบการ
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25

25

50

50

กลยุทธ์
1. บูรณาการ
บริหารจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน

2.เพิ่มศักยภาพ
แหล่งเงินทุนของ
ชุมชนในการ
ผลิต/แปรรูปและ
การตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
25532553 2554 2555 2556
2556
2. พัฒนาขีด
2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7
7
7
7
7
ความสามารถ ของมูลค่าจ้าหน่ายสินค้า ของ
เพื่อการแข่งขัน และบริการของวิสาหกิจ มูลค่า
ชุมชน OTOP และ
ที่
SMEs
จ้าหน่าย
แต่ละปี
2.2 จ้านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา
2.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว

12 แห่ง

3

3

3

3

ร้อยละ 5
ของแต่
ละปี

5

5

5

5

กลยุทธ์
3. เพิ่มขีดความ
สามารถในการ
แข่งขันด้าน
วิสาหกิจชุมชน
อุตสาหกรรม
OTOP และ
SMEs
4. พัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว

5.2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
25532553 2554 2555 2556
2556
คนดี
1. ร้อยละของประชาชน ร้อยละ 70
70
70
80
1. เสริมสร้าง
แต่ละกลุ่มที่ได้รับการ
80
สังคมแหล่ง
สังคมน่าอยู่
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เรียนรู้ และ
พัฒนาคนให้มี
ความรู้ คู่
2. ระดับความส้าเร็จ
ระดับ 5
4
4
4
5
คุณธรรมและ
ของกระบวนการจัดการ
จริยธรรม
เรียนรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม
ค้าอธิบาย
ระดับ 1 จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ้าวัน
ระดับ 2 ส่งเสริมให้มีการน้าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
25532553 2554 2555 2556
2556
ระดับ 3 จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ระดับ 4 จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู้
ระดับ 5 จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียนการสอนและ
ในกิจกรรมการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน
3. จ้านวนองค์ความรู้
40
10
10
10
10
2. อนุรักษ์สบื
และแหล่งเรียนรู้ทาง
( องค์
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น
ความรู)้
และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ในการ
พัฒนาสังคม
4. ระดับความส้าเร็จใน ระดับ 5
3
4
5
5
3. เสริมสร้างสุข
การจัดการปัญหา
ภาวะของ
สุขภาพที่เกิดจาก
ประชาชนอย่าง
ปัญหาสังคม
ครบวงจรและ
การกีฬาที่มี
ค้าอธิบาย
คุณภาพ
ระดับ 1 มีค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
ระดับ 2 มีการจัดท้ารายงานสถานการณ์โรคที่เกิดจากปัญหาสังคม
ระดับ 3 มีแผนปฏิบัติการจัดการโรคที่เกิดจากปัญหาสังคม
ระดับ 4 มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ระดับ 5 ลดโรคที่เกิดจากปัญหาสังคมลงได้อย่างน้อย 1 โรค
5. จ้านวนต้าบลที่มีการ 40 ต้าบล 25
30
35
40 4. พัฒนาสถาบัน
จัดสวัสดิการสังคมโดย
ครอบครัว
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ชุมชน สังคม
6. ร้อยละของประชาชน ร้อยละ
65
70
75
80 และเครือข่าย
บริการทางสังคม
ที่ต้องการขอใช้บริการ
80
ให้เข้มแข็ง
ได้รับการ
ตอบสนอง
7. ร้อยละของเครือข่าย ร้อยละ
70
70
70
70
ทางสังคมได้รบั การ
70
พัฒนาศักยภาพ
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เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
25532553 2554 2555 2556
2556
8.ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
45
50
55
60 5. พัฒนา
ภาครัฐได้รบั การพัฒนา 60
ก้าลังคนด้าน
ศักยภาพ
สังคมของภาครัฐ
9. ร้อยละของประชาชน ร้อยละ
25
30
30
30 และภาค
ประชาชนให้
ได้รับการพัฒนา
30
เข้มแข็ง
ศักยภาพ

5.3 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
25532553 2554 2555 2556
2556
รักษาความ
1. ร้อยละขององค์กร
ร้อยละ
40
50
60
70
ปกครองส่วนท้องถิ่น
70
สมดุลของ
ที่มีการด้าเนินการตาม
ทรัพยากร
แผนงานโครงการ /
ธรรมชาติ
กิจกรรมเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว
สิ่งแวดล้อม
2. คุณภาพน้า้
ประเภท
2
2
2
2
และพลังงาน
2
เพื่อการพัฒนา ในแม่นา้ เจ้าพระยา
และแม่น้าน้อยอยู่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในเกณฑ์มาตรฐาน
ค้าอธิบาย
ประเภทที่ 1 (ดีมาก) ได้แก่ แหล่งน้้าที่คุณภาพน้า้ มีสภาพตามธรรมชาติ
โดยปราศจากน้า้ ทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพืน้ ฐาน
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้า้
ประเภทที่ 2 (ดี) ได้แก่ แหล่งน้า้ ที่ได้รบั น้า้ ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน
(2) การอนุรักษ์สตั ว์นา้
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กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ฟนื้ ฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

2. ส่งเสริมการ
ป้องกัน แก้ไข
และเฝ้าระวัง
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
25532553 2554 2555 2556
2556

(3) การประมง
(4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้า้
ประเภทที่ 3 (พอใช้) ได้แก่ แหล่งน้า้ ที่ได้รับน้า้ ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน
(2) การเกษตร
ประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) ได้แก่ แหล่งน้า้ ที่ได้รบั น้า้ ทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน
(2) การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 (เสื่อมโทรมมาก) ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
3. ร้อยละขององค์กร
ร้อยละ
30
40
50
60
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
60
การด้าเนินการตาม
แผนงานโครงการ/
กิจกรรมในการลดขยะ
มูลฝอยชุมชน
4. จ้านวนระบบ
5 แห่ง
5
5
5
5
ประปา/น้า้ ดื่มชุมชน
เพื่อการบริโภค ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุงได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้้าดื่ม
5. ร้อยละของสัดส่วน ร้อยละ
3
5
7
9
การใช้พลังงาน
9
ทดแทนที่เพิ่มขึ้นต่อ
การใช้พลังงานทั้งหมด

20

กลยุทธ์

3. พัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
น้้าเพื่อการ
บริโภคได้ตาม
มาตรฐานและ
พอเพียง
4. ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้
พลังงาน
ทดแทนและ
พลังงาน
หมุนเวียน

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
25532553 2554 2555 2556
2556
6.ระดับความส้าเร็จของ ระดับ 5 5
5
5
5
5. ส่งเสริม
การส่งเสริมสนับสนุน
สนับสนุนการ
อนุรักษ์พลังงาน
อนุรักษ์พลังงาน
ค้าอธิบาย
ระดับ 1 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการ ประหยัดและอนุรักษ์
พลังงานในพืน้ ที่จังหวัดอ่างทอง
ระดับ 2 น้าเสนอข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของพืน้ ที่จังหวัดอ่างทอง
พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เรือ่ งการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน รวมทั้งการจัดท้าแผนการจัดการพลังงานที่
น้าไปสูแ่ ผนปฏิบัตกิ าร ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
ระดับ 3 ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน จัด
อบรมสร้างจิตส้านึกด้านการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน และน้าเสนอ
แผนการจัดการพลังงานให้บรรจุอยู่ในแผนการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
ของหน่วยงาน
ระดับ 4 ส้ารวจข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน รวมทั้งภาคครัวเรือน
สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้ 10% เทียบกับก่อนด้าเนินงาน
ระดับ 5 ผลการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในพืน้ ที่จังหวัดอ่างทอง ปริมาณ
การใช้พลังงานในพืน้ ที่จังหวัดอ่างทองลดลงกว่า 10% เทียบกับก่อน
ด้าเนินงาน
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5.4 การเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
25532553 2554 2555 2556
2556
หมู่บ้าน/ชุมชน 1. ร้อยละของ อปท. มี
100
70
80
90
100 1. เสริมสร้าง
มีความเข้มแข็ง การจัดท้า แผนการ
ภูมิคุ้มกันภัย
ประชาชนอยู่ดี ป้องกันแก้ไขภัยด้าน
คุกคามด้านความ
มีสุข
ความมั่นคงระดับพืน้ ที่
มั่นคงให้กับ
ประชาชน
2. ร้อยละของ อปท. มี
100
70
75
85
100 2. พัฒนา
การจัดท้าแผนการ
ศักยภาพ
ป้องกันและลดผล
ประชาชนให้มี
กระทบจากภัยพิบัติ
การป้องกันและ
3. ร้อยละของ อปท.มี
100
70
75
85
100 เตรียมความ
พร้อมในการ
การเตรียมพร้อมต่อภัย
จัดการภัยพิบัติ
พิบัติ
4. ร้อยละของหมู่บ้าน/
100
40
60
80
100 3. พัฒนา
ชุมชนที่มีการจัดตั้งแกน
หมู่บ้าน/ชุมชน
น้าภาคประชาชน
ให้มีความ
(ศตส.ภาคประชาชน)
เข้มแข็งสามารถ
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/
100
85
90
95
100 ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด
ชุมชนที่ด้าเนินการจัดท้า
ประชาคมเพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
1 ครั้ง/เดือน
6. ร้อยละของหมู่บ้าน/
100
85
90
95
100
ชุมชนที่มีผู้เสพ/ผูต้ ิด
และผู้คา้ ยาเสพติดต่อ
ประชากรไม่เกิน 3 :
1,000 คน
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของการจับกุม
ผู้กระท้าผิดในคดีแต่ละ
กลุ่มที่เกิดขึ้นในปี
งบประมาณ
กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญ
กลุ่มที่ 2 คดีชีวิต
ร่างกายและเพศ
กลุ่มที่ 3 คดีประทุษ
ร้ายต่อทรัพย์
8. ร้อยละของประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.,
ส.ว.ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
25532553 2554 2555 2556
2556

ร้อยละ
60

45

50

55

60

65

50

55

60

65

55

40

45

50

55

ร้อยละ
80

80

80

80

80

กลยุทธ์
4. เพิ่มประสิทธิ
ภาพการคุ้มครอง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์
สินโดยการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน

5. เสริมสร้าง
สังคมประชา
ธิปไตยที่เข้มแข็ง

5.5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ส่วนราชการ
จังหวัดอ่างทอง
มีธรรมาภิบาล
และบุคลากร
มีสมรรถนะสูง

1. ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของการบริการ
สาธารณะของหน่วยงาน
2. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่สามารถรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
กลยุทธ์
25532553 2554 2555 2556
2556
ร้อยละ
50
60
70
80 1. การพัฒนาสู่
80
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
ร้อยละ
100
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80

90

100

100

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของหัวหน้า
ส่วนราชการใน
จังหวัดอ่างทอง ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหาร
4. ร้อยละของข้าราชการ
และลูกจ้าง
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน
5. ร้อยละของหน่วยงาน
สังกัดการบริหารส่วน
ภูมิภาคที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้ครบถ้วน
6. ร้อยละของข้าราชการ
ที่ถูกลงโทษ
ทางวินัยข้อหาทุจริตต่อ
หน้าที่
7. ร้อยละของประชาชน
ที่มีความ
พึงพอใจต่อการให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
กลยุทธ์
25532553 2554 2555 2556
2556
ร้อยละ
50
60
70
80 2. การพัฒนา
80
คุณภาพของ
บุคลากรภาครัฐ

ร้อยละ
80

50

60

70

80

ร้อยละ
100

100

100

100

100

50

60

70

80

ไม่เกิน
ร้อยละ
0.1
ร้อยละ
80
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3. ประชาชน
เข้าถึง เชื่อมั่น
และยอมรับใน
คุณภาพการ
บริการของส่วน
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ราชการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
0.1
0.1
0.1
0.1

5.6 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
เป้าประสงค์
ผลิตอาหาร
ปลอดภัยเพื่อ
บริโภค และการ
จ้าหน่าย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
กลยุทธ์
25532553 2554 2555 2556
2556
1,162
412
350
362
325 1.เพิ่มประสิทธิ
แปลง/
ภาพการผลิตและ
ฟาร์ม
การแข่งขันสินค้า
เกษตร
ระดับ 5
5
5
5
5

1. จ้านวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กา้ หนด
2. ระดับความ ส้าเร็จ
ของการด้าเนินการ
ป้องกันและเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนก
ค้าอธิบาย
ระดับ 1 จัดท้าแผนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ของจังหวัดประจ้าปี และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องไข้หวัดนกที่แต่งตั้ง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีการซักซ้อมมาตรการ/แผนปฏิบัติงานภายในจังหวัด
ระดับ 2 ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของเครือข่ายอย่างสม่้าเสมอ
(ความถี่ในการติดตามประเมินผลขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคในพื้นที)่
ระดับ 3 สามารถด้าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของข้อมูลที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับ
การระบาดของไข้หวัดนกที่เครือข่ายแจ้งมาได้ครบถ้วนร้อยละ 100
ระดับ 4 สามารถด้าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและควบคุมการแพร่ระบาด
ส้าหรับพืน้ ที่ที่ต้องสงสัยหรือมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกได้อย่างครบถ้วน
ร้อยละ 100
ระดับ 5 ไม่มีการพบโรคหรือสามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้หวัดนกขึ้นอีกใน
ระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์กา้ หนด
3. ร้อยละของสถาน
100 70
80
90
100
ประกอบการด้านอาหาร/
สินค้าเกษตรแปรรูปที่
ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
4. ร้อยละของผลิต
100
85
90
95
100
ภัณฑ์อาหาร/สินค้า
เกษตรแปรรูปที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
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2. พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า
เกษตรแปรรูป/
บรรจุภัณฑ์และ
ตราสัญลักษณ์

5.7 การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
25532553 2554 2555 2556
2556
ระบบบริหาร
1. จ้านวนแหล่งน้้าที่
62
40
10
7
5
จัดการน้า้ ที่มี
ได้รับการพัฒนา
แหล่ง
ประสิทธิภาพ
2. จ้านวนที่เพิ่มขึ้นของ
10
5
5
เขื่อนป้องกันตลิ่งริม
เขื่อน
แม่น้าเจ้าพระยา

5.8 การส่งเสริมการดาเนินงานขนถ่ายสินค้าทางน้า
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
25532553 2554 2555 2556
2556
เชื่อมโยงระบบ 1.1 ระยะทางการ
109
26
43
20
20
การกระจาย
คมนาคมทางบกที่ได้รับ
ก.ม.
สินค้าและ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น
บริการ
1.2 จ้านวนบุคลากร
200 ราย 50
50
50
50
ด้านกระจายสินค้าที่
ได้รับการพัฒนา
1.3 ผู้ประกอบการ
32 ราย
8
8
8
8
ภาคอุตสาหกรรมได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
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กลยุทธ์
การพัฒนาแหล่ง
น้้าและบริหาร
จัดการน้า้
2. การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจาก
น้้า

กลยุทธ์
- สนับสนุน
แหล่งกระจาย
สินค้าทางบกและ
ทางน้า้

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (แบบ จ.2)
แบบ จ.2
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จังหวัดอ่างทอง
วิสัยทัศน์ : อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์ขนถ่ายสินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1. บูรณาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพิ่มศักยภาพแหล่งเงินทุนของชุมชนในการผลิต/แปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม OTOP และ SMEs
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคุณภาพ
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 5
กลยุทธ์ 1.เสริมสร้างสังคมแหล่งเรียนรูแ้ ละพัฒนาคนให้มีความรูค้ คู่ ุณธรรมและจริยธรรม
2.อนุรักษ์สืบทอดประเพณีและพัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาสังคม
3. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและการกีฬาทีม่ ีคุณภาพ
4.พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมและเครือข่ายบริการทางสังคมให้เข้มแข็ง
5. พัฒนากาลังคนด้านสังคมของภาครัฐและภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานทีย่ ั่งยืน
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 6
กลยุทธ์ 1.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบน้าเพื่อการบริโภคได้ตามมาตรฐานและพอเพียง
4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 8
กลยุทธ์ 1.เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันภัยคุกคามด้านความมัน่ คงให้กับประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบตั ิ
3.พัฒนาหมูบ่ า้ น ชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด
4. เพิ่มประสิทธิภาพการคุม้ ครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. เสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยทีเ่ ข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 7
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาสู่องค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง
2. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภาครัฐ
3. ประชาชน เข้าถึง เชื่อมัน่ และยอมรับในคุณภาพการบริการของส่วนราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันสินค้าเกษตร
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรรูป/บรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 3
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้า
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการดาเนินงานขนถ่ายสินค้าทางน้า
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 1.สนับสนุนแหล่งกระจายสินค้าทางบกและทางน้า
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ (5)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเทีย่ วและบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่ คงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)

หนวยดําเนินการ
(14)

1.โครงการของจังหวัด (7)
1 โครงการกอสรางถนน คสล.(กลุมที่1)
1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 และหมูที่ 6 ต.บานแห อ.
เมืองอางทอง จ.อางทอง(งบประมาณ 1,924,000 บาท)
1.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9,7 ต.มวงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง(งบประมาณ 4,088,000 บาท)
1.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ต.ทาชาง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง(งบประมาณ 1,949,000 บาท)
1.4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง(งบประมาณ 1,959,000 บาท)
1.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ต.ยี่ลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อางทอง(งบประมาณ 1,949,000 บาท)
1.6 กอสรางถนนดินผิวทางลูกรัง หมูที่ 6,5 ต.มวงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง(งบประมาณ 3,910,000 บาท)

1

52,008,000

กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
750 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
6.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,130 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,050 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
810 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,050 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
6.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,260 เมตร

.

อ.เมืองอางทอง

อ.วิเศษชัยชาญ

อ.วิเศษชัยชาญ

อ.วิเศษชัยชาญ

อ.วิเศษชัยชาญ

อ.วิเศษชัยชาญ

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1.7 สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.
กอสรางถนน 1 แหง ขนาดกวาง
อางทอง(งบประมาณ 1,966,000 บาท)
6.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
520 เมตร
1.8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 ต.ยางซาย อ.โพธิ์ทอง จ.
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
อางทอง (งบประมาณ 1,949,000 บาท)
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,050 เมตร
1.9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
อางทอง(งบประมาณ 1,959,000 บาท)
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
810 เมตร
1.10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
จ.อางทอง (งบประมาณ 1,966,000 บาท)
6.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
520 เมตร
1.11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4, 2 ต.บานพราน อ.
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
แสวงหา จ.อางทอง(งบประมาณ 19,488,000 บาท)
6.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
5,590 เมตร
1.12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2,4 ต.หวยไผ อ.แสวงหา
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
จ.อางทอง(งบประมาณ 5,011,000 บาท)
5.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,570 เมตร
1.13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
จ.อางทอง(งบประมาณ 1,955,000 บาท)
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
830 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)
อ.โพธิ์ทอง

อ.โพธิ์ทอง

อ.โพธิ์ทอง

อ.แสวงหา

อ.แสวงหา

อ.แสวงหา

อ.สามโก

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)
1.14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1,2 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.
อางทอง(งบประมาณ 1,935,000 บาท)

2 โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ
2.1 กอสรางประปาหมูบานขนาดใหญ (โดยใชบอบาดาลเดิม) หมูที่ 5 ต.
เอกราช อ.ปาโมก จ.อางทอง(งบประมาณ 1,998,000 บาท)
2.2 กอสรางประปาหมูบานขนาดใหญ (โดยใชบอบาดาลเดิม) หมูที่ 2 ต.
หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง (งบประมาณ 1,998,000 บาท)
2.3 กอสรางประปาหมูบานขนาดใหญ (โดยใชบอบาดาลเดิม) หมูที่ 3 ต.
หลักแกว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง (งบประมาณ 1,998,000 บาท)
2.4 กอสรางประปาหมูบานขนาดใหญ (โดยใชบอบาดาลเดิม)วัดหวยโรง
หมูที่ 1 ต.หวยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง(งบประมาณ
1,998,000 บาท)
3 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว(กลุมที่ 1)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
800 เมตร
1

3.2 ศูนยวิทยาศาตรและเทคโนโลยี (Science & Technology Center)(
งบประมาณ 25,000,000 บาท)
3.3 ปรับปรุงศูนยขอมูลการทองเที่ยวจังหวัดอางทอง(งบประมาณ
900,000 บาท)
4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ ต.บานอิฐ
(หนองระหารจีน) อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง

1

หนวยดําเนินการ
(14)
อ.ไชโย

7,992,000

กอสรางประปา 1 แหง

อ.ปาโมก

กอสรางประปา 1 แหง

อ.วิเศษชัยชาญ

กอสรางประปา 1 แหง

อ.วิเศษชัยชาญ

กอสรางประปา 1 แหง

อ.วิเศษชัยชาญ

45,900,000

1

3.1 พิพิธภัณฑตํานานเมืองอางทอง(งบประมาณ 20,000,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

กอสรางพิพิธภัณฑ 1 แหง
ตกแตงภูมิทัศน/มุมนิทรรศการ
จัดตั้งแหลงทองเที่ยวดานความรู
ศูนยวิทยาศาสตร 1 แหง

สํานักงานจังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ
สํานักงานจังหวัด

จํานวน 1 แหง

สํานักงานจังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ
4,400,000

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

4.1 พัฒนาและปรับปรุงฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ (งบประมาณ
3,000,000 บาท)
4.2 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงคตามพระราชดําริฯ (งบประมาณ
1,400,000 บาท)
5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ฯ ต.สีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อางทอง
5.1 พัฒนาและปรับปรุงฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ (สีบัวทอง) อ.
แสวงหา จ.อางทอง(งบประมาณ 5,000,000 บาท)
5.2 พัฒนากระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา ศูนยศิลปชีพสีบัวทอง อ.
แสวงหา จ.อางทอง(งบประมาณ 1,500,000 บาท)
6 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 แหง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

สนง.เกษตรและสหกรณฯ
สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ

1 แหง
1

6,500,000

1 แหง

1

7 โครงการสงเสริมการดําเนินงานศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว

2

8 โครงการสงเสริมหมูบานทองเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียง ต.บานแห อ.เมือง
อางทอง จ.อางทอง

1

9 โครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงหนองเจ็ดเสน

1

หนวยดําเนินการ
(14)

พัฒนากระบวนการผลิต 1
กระบวนการ
สมาชิกโครงการสายใยรัก 7 อําเภอ
จัดกิจกรรมสานสัมพันธครัวเรือน
เปาหมาย 100 ครัวเรือน
พัฒนาหมูบานเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว จํานวน 1 แหง
กอสรางอาคารเอนกประสงค 1
หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณ
รอบโครงการ

สนง.เกษตรและสหกรณ
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง. เกษตรและสหกรณ
จังหวัด
1,000,000 สนง.เกษตรจังหวัด
500,000 สนง.พัฒนาสังคมฯ
1,000,000 สํานักงานจังหวัด
อ. เมืองอางทอง
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ
4,200,000 สนง.เกษตรจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

10 โครงการสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอางทอง

11 โครงการคุณธรรมเยาวชนประชาชนอางทองทําความดีถวายในหลวง

12 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดอางทอง

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 ฝกอบรมความรูดานการเกษตรแก
เกษตรกรและผูสนใจ จํานวน
1,500 คน
4 จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ
สรางซุมเทิดพระเกียรติ จัดทํา
ปายประชาสัมพันธพระบรม
ราโชวาท และพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4

จัดตั้งชุดปฏิบัติการอกปฏิบัติการ
ในพื้นที่ จังหวัดอางทองและ
ดําเนินการกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

2,395,000 สนง.เกษตรจังหวัด

10,000,000 สํานักงานจังหวัด

6,642,200 ศตส.จ.อท.

1. ประชาคมหมูบาน/ชุมชนเพื่อคนหาผูเกี่ยวของกับยาเสพติด(งบประมาณ
1,635,000 บาท)

ศตส.จ.อท./ศตส.อ.

2. จัดระเบียบสังคม ตรวจตราเฝาระวังยาเสพติด(งบประมาณ
1,600,400 บาท)

ศตส.จ.อท./ศตส.อ.

3. รณรงคตอตานยาเสพติด และเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/
ชุมชน(งบประมาณ 400,000 บาท)

ศตส.จ.อท./ศตส.อ.

4. เฝาระวังปญหายาเสพติด สนับสนุนการตรวจปสสาวะ(ยืนยันผล)
(งบประมาณ 200,000 บาท)

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

5. สงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE(งบประมาณ 464,800
บาท)
6. แกไขปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

- สนง.สาธารณสุขจังหวัด
- สนง.แรงงานจังหวัด

6.1 เพิ่มทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติด(Learning to fly)(งบประมาณ
120,000 บาท)
6.2 กิจกรรมปญหายาเสพติดแกไดที่ตัวเรา(เอง)(Say "YES" or
"NO")(งบประมาณ 42,000 บาท)

สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัด
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัด

7. คายกําลังใจสูถนนสายคนดี(งบประมาณ 180,000 บาท)

สนง.คุมประพฤติจังหวัด

8. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจังหวัดอาทอง(บังคับบําบัด)
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)

ศตส.จ.อท.

13 โครงการอาหารปลอดภัย

16 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว

2
2
2
1

17 โครงการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดอางทอง

1

14 โครงการคนอางทองไรพุง
15 โครงการ อสม.รวมใจสรางสุขภาวะประชาชนจังหวัดอางทอง

ตรวจสอบอาหาร
สรางเครือขาย
ติดตามสุขภาพประชาชน
พัฒนาความรูการเปนผูนําดานการ
ทองเที่ยวแกอาสาสมัครจํานวน 1
รุน
จัดแถลงขาว/สงเสริมการ
ทองเที่ยว/สงเสริมการขายและ
จัดทําคูมือการทองเที่ยวจังหวัด

500,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
1,500,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
1,000,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
500,000 สํานักงานจังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ
5,000,000 สํานักงานจังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ
สนง.ประชาสัมพันธฯ
สนง.บํารุงทางอางทอง
อําเภอ

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

18 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอางทอง(กลุมที่ 1)
1.งาน The Likey Angthong Festival 2011(งบประมาณ 2,000,000
บาท)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1
จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

6,075,000
สํานักงานจังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ

2. งานวีรชนคนแสวงหา(งบประมาณ 800,000 บาท)

จํานวน 1 ครั้ง

อําเภอแสวงหา
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ

3.มหกรรมกลองนานาชาติ(งบประมาณ 900,000 บาท)

จํานวน 1 ครั้ง

4.งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

จํานวน 1 ครั้ง

5. ลานวัฒนธรรม(งบประมาณ 375,000 บาท)

จํานวน 1 ครั้ง

สํานักงานจังหวัด
อําเภอปาโมก
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ
อ. วิเศษชัยชาญ
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ

6. มหกรรมวันกินกุงใหญกินไขนกกระทา กินปลาปลอดสารพิษ และของดี
เมืองอางทอง(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

จํานวน 1 ครั้ง

สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.ปศุสัตวจังหวัด
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

19 โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดอางทอง
(อาหารฮาลาล : Halal Food)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 สงเสริมพัฒนาความรูดานการผลิต
อาหารฮาลาลแกผูผลิต 200 ราย

20 โครงการขยายผลกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อลดตนทุนการผลิต
สินคาเกษตรโดยวิธีชีวภาพ
21 โครงการเปดฟาการศึกษาอางทอง

1

22 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจังหวัดอางทอง(กลุมที่ 2) :

1

2

จัดกระบวนการเรียนรูในพื้นที่ 7
อําเภอ
จัดแสดงผลงานทางการศึกษา
จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

850,000 สนง.อุสาหกรรมจังหวัด
อ.ไชโย
4,000,000 สนง.เกษตรและสหกรณฯ
500,000 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
3,605,000

1.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย(งบประมาณ
1,900,000 บาท)
2.ศูนยจําหนายผลิตภัณฑรานคาชุมชน ต.จําปาหลอ อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 1,705,000 บาท)
23 โครงการติดตั้งโทรทัศนวงจรปด (CC TV)

4

จํานวน 15 จุด

1,715,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

24 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดอางทอง

1

1 แหง

1,000,000 สนง.เกษตรจังหวัด

25 โครงการประชาสัมพันธการพัฒนาจังหวัดอางทอง

5

1,500,000 สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด

26 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมแมน้ํานอยบริเวณ
หนาวัดสุวรรณราชหงษ หมูที่ 5 ต.องครักษ อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
27 โครงการพัฒนามาตรฐานGMP ในสถานที่ผลิตอาหาร/สินคาเกษตรแปรรูป

1

ประชาสัมพันธผานสื่อทุกแขนง
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
1 แหง ระยะทาง 50 เมตร

1

พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน 1 แหง

อ.ไชโย

1 แหง

อ.เมืองอางทอง

ตรวจวิเคราะหสินคาเกษตรแปรรูป
ที่ใชวัตถุดิบในพื้นที่ และพัฒนาให
ไดมาตรฐาน

4,200,000 สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
400,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

28 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการหาชองทางการตลาดสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และการทองเที่ยวของจังหวัด
อางทอง

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 จํานวน 2 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

3,000,000 สนง.พาณิชยจังหวัด

29 โครงการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกจังหวัด
อางทอง

1

14 แหง

636,000 สนง.ปศุสัตวจังหวัด

30 โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ การคลัง

1

พัฒนาศูนยรวมขอมูล
การคลัง 1 แหง

200,000 สนง.คลังจังหวัด

31 โครงการพัฒนาคุณภาพผูใชแรงงานแกไขปญหาผูถูกเลิกจาง/วางงานจาก
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

1

595,000

1.สงเสริมอาชีพแรงงานนอกระบบใหเพิ่มพูนความมั่นคงทางรายได
(งบประมาณ 90,000 บาท)

กลุมอาชีพ 4 กลุม

สนง. แรงงานจังหวัด

2.จัดหางานพิเศษใหนักเรียน นักศึกษาระหวางปดภาคเรียน(งบประมาณ
505,000)

นักเรียน จํานวน 50 คน

สนง. จัดหางานจังหวัด

32 โครงการขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาความยากจน
33 โครงการสงเสริมการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
34 โครงการเยาวชนวัยใส ใสใจเพศศึกษา
35 โครงการขับเคลื่อนศูนยวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนจังหวัดอางทอง
36 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อครอบครัวที่อบอุนปลอดยาเสพติด

1
1
2
2
4

99 ครัวเรือน
250 หมูบาน
ครู/นักเรียน จํานวน 190 คน
10 แหง
สถานีตํารวจ 11 สถานี
ครอบครัวที่มีปญหาดานยาเสพติด
ในพื้นที่ 513 หมูบาน

192,000 สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัด
3,480,000 สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัด
930,000 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
300,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
1,100,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

37 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)

38 โครงการธนาคารขยะชุมชน

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
3 กอสรางบอดักไขมัน 4 แหง
ฝกอบรมเครือขาย ทสม. 4 ครั้ง
และสาธิตการใชถังดักไขมัน 24
แหง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

590,000 สนง.ทรัพยากรฯ

2,340,000

3

1.สงเสริมการใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรแปรรูปเปน
พลังงานและปุย(งบประมาณ 1,820,000 บาท)

ครัวเรือนเปาหมาย 100 ครัวเรือน

สนง.พลังงานจังหวัด

2. พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
(งบประมาณ 520,000 บาท)

2 ชุมชน/200 คน

สนง.ทรัพยากรฯ

39 โครงการประเมินสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดจังหวัดอางทอง

4

40 โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม/
สงกรานต และชวงปกติ

4

พื้นที่ 7 อําเภอ

120,000 สนง.สถิติจังหวัด
2,908,200

1.ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม(งบประมาณ
1,908,200 บาท)

พื้นที่ 7 อําเภอ

สนง.ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ

2.ถนนปลอดภัย (ถนนวัฒนธรรมปลอดภัย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว)
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

12 แหง

สนง.ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ

41 โครงการจัดระเบียบสถานบริการและแรงงานตางดาว
42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด
อางทอง
43 โครงการพัฒนาสมรรถนะสวนราชการ/ขาราชการ

4
5

7 อําเภอ
7 อําเภอ

154,500 ตํารวจภูธรจังหวัด

5

จํานวน 4 กิจกรรม

750,000

200,000 สนง.คลังจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

1.การจัดทําคูมือเพื่อสงเสริมทักษะบุคลากรภาครัฐ (เบิกจายงบประมาณ)
(งบประมาณ 300,000 บาท)

สนง.คลังจังหวัด

2.การจัดทําคูมือการจัดทําผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) (งบประมาณ
200,000 บาท)

สนง.คลังจังหวัด

3.การจัดการความรูแผนชุมชน (งบประมาณ 50,000 บาท)

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

4.เสริมสรางพัฒนาองคความรูและจัดทําคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดินของ
รัฐ (งบประมาณ 200,000 บาท)

สนง.ที่ดินจังหวัด

44 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ

1

45 โครงการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

2

1. ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสในจังหวัด(งบประมาณ
1,000,000 บาท)
2.สรางงานสรางอาชีพคนพิการและดูแลคนพิการ(งบประมาณ 770,000
บาท)
3.สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับผูพิการผูมีรายไดนอย และผูสูงอายุ
(งบประมาณ 200,000 บาท)
4. จัดตั้งศูนยบําบัดฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ(งบประมาณ 8,172,800
บาท)

อบรมอาสาสมัครจํานวน 231 คน

1,248,000 สนง. ปศุสัตวจังหวัด
10,142,800

7 อําเภอ

สนง.พัฒนาสังคมฯ

2 กลุม

ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด

1 กลุม

อ. แสวงหา

1 แหง

ศูนยการศึกษาพิเศษอางทอง

46 โครงการสงเสริมการใชกาซชีวภาพจากมูลสัตวและขยะอินทรียเพื่อลด
รายจายในครัวเรือน

1

100 ครัวเรือน

47 โครงการแกไขปญหาการวางงานโดยการสรางอาชีพเพิ่มรายได

2

3 รุน ๆ ละ 20 คน

5,000,000 สนง. พลังงานจังหวัด
99,000 สนง.จัดหางานจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

48 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมผูรับงานไปทําที่บาน
49 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมเตย

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
2 จํานวน 40 ราย

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

50,000 สนง.จัดหางานจังหวัด
11,364,800

1

1.ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ หนองระหารจีน อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 2,700,000 บาท)

ปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 1 แหง

สนง.เกษตรจังหวัด

2.ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อางทอง
(งบประมาณ 5,000,000 บาท)

ปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 1 แหง

สนง.เกษตรจังหวัด

3. ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวไผดําพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อางทอง(งบประมาณ 3,664,800 บาท)

1 แหง

อ.วิเศษชัยชาญ

50 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว(กลุมที่ 3)

11,200,000

1

1.ปรับภูมิทัศนถนนสายวัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

1 แหง

อ.โพธิ์ทอง

2.ปรับปรุงภูมิทัศนพระตําหนักและพระอุโบสถวัดทาสุทธาวาส อ.ปาโมก
จ.อางทอง(งบประมาณ 700,000 บาท)

1 แหง

อ.ปาโมก

3.สงเสริมการทองเที่ยวทางน้ํา(งบประมาณ 9,500,000 บาท)

1 แหง

สํานักงานจังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ

51 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในจังหวัดอางทอง

2

อําเภอละ 2 ครั้ง( 7 อําเภอ)

280,000 วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง

52 โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

2

จํานวนคน 35

400,000 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

53 โครงการอุดหนุนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
2 เด็ก/เยวาชน 1,200 คน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

344,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

54 โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดอางทอง

2

1 โครงการ

200,000 วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง

55 โครงการสานฝนสรางสุขเด็กและเยาวชนจังหวัดอางทอง

2

7 อําเภอ

500,000 สนง.พัฒนาสังคมฯ

56 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินคาแษตรแปรรูปป 2554

1

5 แหง

5,000,000 สนง.เกษตรจังหวัด

57 โครงการอบรมบทบาทพัฒนาอาชีพการเกษตรแกผูนําเกษตรกรระดับ
หมบาน
58 โครงการจัดแสดงและจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน

1

513 คน

200,000 สนง.เกษตรจังหวัด

1
1
1

2 ครั้ง

1,000,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

5 หมูบาน

1,650,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

25 กลุม

162,500 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

1
1

10 กลุม

770,000 สนง. สหกรณจังหวัด

10 กลุม

550,000 สนง. สหกรณจังหวัด

1
1

8 ราย

59 โครงการจัดตั้ง/ตอยอดขยายผลหมูบาน OTOP ตนแบบ
60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุมอาชีพอาชีพและผูประกอบการดานการ
บริหารจัดการการผลิต การตลาดการจัดการทุน
61 โครงการสงเสริมการรวมกลุมสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
62 โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรและเกษตรกร(สงเสริมและพัฒนากลุม
อาชีพ)
63 โครงการพัฒนาบุคลกรดานการกระจายสินคา
64 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว(กลุมที่ 4)

2,000,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
35,300,000

1. อนุสาวรียพันทายนรสิงห ต.นรสิงห อ.ปาโมก จ.อางทอง(งบประมาณ
1,800,000 บาท)

1 แหง

อ.ปาโมก

2.ปรับปรุงภูมิทัศนถนนเขาฟารมตัวอยางสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา
จ.อางทอง(งบประมาณ 10,000,000 บาท)

1 แหง

อ.แสวงหา

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

3.ปรับปรุงภูมิทัศนอนุสาวรียนายแทน นายอิน นายเมือง นายโชติ ต.สีบัว
ทอง อ.แสวงหา จ.อางทอง(งบประมาณ 1,500,000 บาท)

1 แหง

อ.แสวงหา

4. กอสรางเขื่อน คสล.และแพเทียบเรือ บริเวณศูนยสภากาชาดไทย
เทศบาลตําบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง(งบประมาณ
19,000,000 บาท)

1 แหง

อ.วิเศษชัยชาญ

5.ปรับปรุงฟนฟูชุมชนตลาดคลองขนาก เทศบาลตําบลบางจัก อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อางทอง

1 แหง

อ.วิเศษชัยชาญ

65 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอางทอง(กลุมที่ 2)

2,370,000

1

1.กินผัดไทวัดไชโย(งบประมาณ 200,000 บาท)

1 ครั้ง

สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ

2.เทศกาลสารทไทยสานใจสามัคคี(งบประมาณ 500,000 บาท)

1 ครั้ง

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

3.แขงขันเรือยาวและเรือพายพื้นบาน(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

1 ครั้ง

สนง.ทองเที่ยวและกีฬาฯ

4.งานรําลึกพันทายนรสิงห(งบประมาณ 300,000 บาท)

1 ครั้ง

อ.ปาโมก

5.วัฒนธรรมสัญจร(งบประมาณ 370,000 บาท)

1 ครั้ง

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

66 โครงการรักษาความปลอดภัยและบริการนักทองเที่ยว
67 โครงการกอสรางศูนยแสดงสินคา OTOPและศูนยสารสนเทศเพื่อบริการ
นักทองเที่ยว
68 โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดอางทอง
69 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรายยอย (การคา
ปลีกคาสง)
70 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลการตลาดสินคาจังหวัดอางทอง ระยะที่ 2

1
1

พื้นที่ 7 อําเภอ
1 ศูนย

1,992,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
1,700,000 อ.ปาโมก

1
1

20 ราย

1,000,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

30 ราย

300,000 สนง.พาณิชยจังหวัด

1

1 ศูนย

1,200,000 สนง.พาณิชยจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

71 โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงน้ําสาธารณะ
72 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยจากสารพิษดานประมงมาตรฐาน
Safety level
73 โครงการรับรองมาตรฐานฟารมสัตวน้ําจืด GAP

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 20 แหง
1 100 ราย

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

1,100,000 สนง.ประมงจังหวัด
300,000 สนง.ประมงจังหวัด
250,000 สนง.ประมงจังหวัด

1
1
1
1

30 ฟารม
30 ราย
2,000 ไร
ดําเนินการอบรม 1 รุน

77 โครงการศูนยการเรียนรูเกษตรกรผลิตเห็ดดวยจุลินทรียชีวภาพชุมชนเมือง
อางทอง

1

ฝกอาชีพแกเกษตรกร 1,100 คน

78 โครงการฟนฟูและแกไขปญหาหนี้นอกระบบ

1
2
2
4

ตามจํานวนผูลงทะเบียน

82 โครงการการจัดทําสารสนเทศแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาการใหบริการ
และตอบสนองความตองการของประชาชนจังหวัดอางทอง

2

1 ระบบ

300,000 สนง.สถิติจังหวัด

83 โครงการคายเยาวชนอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4

7 อําเภอ

130,000 สนง.ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ

84 โครงการสายตรวจชุมชนตานยาเสพติด

4
4

7 อําเภอ

4,015,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

เจาหนาที่ตํารวจ 96 นาย

1,200,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

74 โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย
75 โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจังหวัดอางทอง
76 โครงการเยาวชนอางทองใฝใจวิชาชีพดานการเกษตรและการผลิตอาหาร
ปลอดภัย

79 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอางทองเมืองนาอยู
80 โครงการสังคีตศาลา
81 โครงการจัดตั้งศูนยแกไขฟนฟูและพัฒนาทักษะอาชีพแกผูตองขังกอนพน
โทษเพื่อคืนคนดีสูสังคม

85 โครงการเพิ่มศักยภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรม

7 อําเภอ
เผยแพร 14 ครั้ง
1 แหง

630,000 สนง.ประมงจังหวัด
2,435,000 สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง
800,000 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
4,096,400 สนง.เกษตรจังหวัด
200,000 สนง.คลังจังหวัด
1,460,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
300,000 วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง
1,257,431 เรือนจําจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

86 โครงการขับเคลื่อนภารกิจเครือขายยุติธรรมชุมชนในการปองกันและแกไข
ปญหาอาชญากรรมในชุมชน

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
4 สมาชิก เครือขาย 375 คน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

150,000 สนง.คุมประพฤติจังหวัด

87 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานภาคีเพื่อพัฒนาและทบทวนแนว
ทางการดําเนินงานดานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในเขต
พื้นที่จังหวัดอางทอง
88 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลจังหวัดอางทอง

4

ฝกอบรม จํานวน 1 ครั้ง

62,160 สนง.คุมประพฤติจังหวัด

5

1 ระบบ

200,000 สํานักงานจังหวัด

89 โครงการรักษาความปลอดภัยระบบฐานขอมูลสารสนเทศจังหวัดอางทอง
90 โครงการจัดทําคูมือกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

5
5

1 ระบบ
จัดทําคูมือจํานวน 1 ชุด 14
กระบวนการ

150,000 สํานักงานจังหวัด
152,000 สนง.เกษตรจังหวัด

91 โครงการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

5

7 อําเภอ

200,000 สนง.ที่ดินจังหวัด

92 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการในจังหวัด
อางทอง

5

7 อําเภอ

100,000 สํานักงานจังหวัด

93 โครงการจัดทําตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอางทอง โดยใช
เทคโนโลยี Devinfo TPD info

5

บุคลากรภาครัฐทุกคน

200,000 สนง.สถิติจังหวัด

94 โครงการกอสรางถนน คสล.(กลุมที่2)

1

44,363,500

1.กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไมมีทางเทา) หมูที่ 2 ต.ราชสถิตย
อ.ไชโย(งบประมาณ 2,400,000)

1 แหง

อ.ไชโย

2.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.
อางทอง(งบประมาณ 1,800,000 บาท)

กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,200 เมตร

อ.สามโก

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)
3.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.
อางทอง(งบประมาณ 750,000 บาท)
4.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.
อางทอง(1,050,000 บาท)
5.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.
อางทอง(งบประมาณ 1,500,000 บาท)
6.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ต.หัวไผ อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
7.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ต.หัวไผ อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
8.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ต.หัวไผ อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 1,650,000 บาท)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
500 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
700 เมตร
1 กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,000 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
900 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
900 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
750 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)
อ.สามโก

อ.สามโก

อ.สามโก

อ.เมืองอางทอง

อ.เมืองอางทอง

อ.เมืองอางทอง

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)
9.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 ต.หัวไผ อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 580,000 บาท)

10.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยคลา หมูที่ 3 (สายทาง
แยกบานนายเฉลี่ย ทัพวิเศษ) ทต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
(งบประมาณ 817,800 บาท)
11.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยคลา หมูที่ 3 สายบาน
นายอวมถึงบานนายสด(ประปาเกา) ทต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อางทอง(งบประมาณ 1,350,000 บาท)
12.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง จําปาหลอ อ.เมือง
อางทอง จ.อางทอง(งบประมาณ 2,400,000 บาท)
13.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองทิ้งน้ําหนาโรงเรียนสตรี
อางทอง อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง(งบประมาณ 3,248,000 บาท)
14.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ต.บานแห อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 714,000 บาท)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
260 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
550 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
920 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
5.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
800 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
5.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,300 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
455 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)
อ.เมืองอางทอง

อ. วิเศษชัยชาญ

อ. วิเศษชัยชาญ

อ.เมืองอางทอง

อ.เมืองอางทอง

อ.เมืองอางทอง

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)
15.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตติดตอหมู 1-3 บริเวณขางบาน
นางประไพ เกษแกว ต. ยานซื่อ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง(งบประมาณ
503,900 บาท)
16.กอสรางถนน คสล. พรอมลูกรังไหลทาง หมูที่ 4 ต.หัวไผ อ.เมือง
อางทอง(งบประมาณ 1,990,000 บาท)
17.ปรับปรุงถนนลาดยาง หมูที่ 6,7,8,9 ต.บานอิฐ อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 6,890,000 บาท)
18. กอสรางถนนรอบกําแพงเรือนจําจังหวัดอางทอง อ.เมืองอางทอง จ.
อางทอง(งบประมาณ 1,155,000 บาท)
19.กอสรางถนนลาดยาง (บางกะลา) ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
(งบประมาณ 6,000,000 บาท)
20. กอสรางถนน คสล. เลียบคลองระบายน้ํา หมูที่ 1 ต.รํามะสัก อ.โพธิ์
ทอง จ.อางทอง (งบประมาณ 1,900,000 บาท)
21.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4-5 ตําบลไผดําพัฒนา อ.วิเศษ
ฯ เชื่อมถนนลาดยาง อท. 4005 หมูที่ 1 ตําบลมหาดไทย อ.เมือง จ.
อางทอง(3,664,800,000 บาท)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
291 เมตร
กอสรางถนนกวาง 5 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 730 เมตร

หนวยดําเนินการ
(14)
อ.เมืองอางทอง

อ.เมืองอางทอง
อ.เมืองอางทอง

ปรับปรุงถนน 1 สาย
กวาง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
476 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
8.0 เมตร
กอสรางถนน 1 แหงขนาดกวาง
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
800 เมตร
กอสรางถนน 1 แหง

95 โครงการกอสรางระบบปะปาหมูบาน
1.กอสรางปรับปรุงระบบประปาหมูบาน(งบประมาณ 500,000 บาท)
2.กอสรางประปาหมูบาน หมูที่ 4 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.อางทอง
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

อ.เมืองอางทอง

อ.วิเศษชัยชาญ
อ.โพธิ์ทอง

อ.วิเศษขัยชาญ

11,900,000

1 แหง
1 แหง

อ.ปาโมก
อ.สามโก

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)
3.กอสรางประปาหมูบาน หมูที่ 5 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.อางทอง
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 แหง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)
อ.สามโก

4.กอสรางประปาหมูบาน หมูที่ 7 ต.โพธิ์มวงพันธุ อ.สามโก จ.อางทอง
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

1 แหง

อ.สามโก

5.กอสรางประปาแบบบาดาลขนาดกลางพรอมเจาะบอ หมูที่ 3 (บานเกาะ)
ตําบลไผดําพัฒนา(งบประมาณ 2,400,000 บาท)

1 แหง

อ.เมืององทอง

96 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4,400,000

1

1.กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ต.จําปาหลอ อ.เมืองอางทอง
จ.อางทอง(งบประมาณ 2,000,000 บาท)

1 แหง

อ.ไชโย

2.กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไมมีทางเทา) หมูที่ 5 ต.ราชสถิตย
อ.ไชโย จ.อางทอง(งบประมาณ 2,400,000 บาท)

1 แหง

อ.ไชโย
368,752,491

รวม

2. โครงการของกระทรวง กรม
1 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอนุสาวรียนายแทนนายอิน นายเมือง นายโชติ
2 สงเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1
1

1 แหง
61 หมูบาน

1,500,000 อําเภอแสวงหา
610,000 อําเภอแสวงหา

3 พัฒนาบรรจุภัณฑศิลปาชีพสีบัวทอง
4 ถนน คสล.หมูที่ 6 สายคลองชลประทาน 4 ขวา-สถานีอนามัยตําบล
อบทม

1
1

1 แหง
2,000 เมตร

300,000 อําเภอแสวงหา
4,000,000 อําเภอสามโก
(อบต.อบทม)

5 ถนน คสล.หมูที่ 3 สายบานคลองแพ - โพธิ์มวงพันธุ

1

1,200 เมตร

1,800,000 อําเภอสามโก
(อบต.อบทม)

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
6 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมแมน้ํานอย บานโพธิ์
ราษฎร หมู 3 ต.บางเจาฉา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

3

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและ
ปองกันน้ําทวม

21,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

7 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมแมน้ํานอย บานโพธิ์
ราษฎร หมู 3 ต.บางเจาฉา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

3

700 เมตร

120,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

8 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวม หมู 2 ต.จําปาหลอ
อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง

3

700 เมตร

120,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

9 เสริมเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา (โดยการ
เสริมแผน Sheet Pile) ต.บานอิฐ อ.เมือง จ.อางทอง

3

2,000 เมตร

120,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

10 ซอมแซมเขื่อน คสล.ปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมคลองบางแกว
หมู 10 ต.บานอิฐ อ.เมือง จ.อางทอง

3

210.446 เมตร

38,161,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

11 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา หมู 4
ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง

3

200 เมตร

30,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

12 ซอมแซมเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมคลองบางแกว
(ชุมชนหัวรอ) เขตเทศบาลเมืองอางทอง อ.เมือง จ.อางทอง

3

130 เมตร

23,572,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

13 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา
บานโรงมา หมู 5 ต.ราชสถิตย อ.ไชโย จ.อางทอง

3

400 เมตร

45,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

14 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและปองกันน้ําทวมริมแมน้ํานอยบานทาชาง
หมู 5 ต.ทาชาง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

3

274 เมตร

15,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
15 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 ต.สาวรองไห อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
1 ระยะทาง 1,300 เมตร
เชื่อมตอหมูที่ 7 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรรณบุรี

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
16 แผนงาน ฟนฟูและเสริมสรางความเชื่อมั่นดานเศรษฐกิจ (ผลผลิต
แรงงานที่ถูกเลิกจาง/วางงาน แรงงานใหมและผูสนใจฝกฝมือไดรับ
การพัฒนาทักษะสงเสริมการประกอบอาชีพ)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

1,990,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

1

535 คน

2,302,800 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด

17 แผนงาน พัฒนาทักษะและยกระดับมาตรฐานแรงงาน (ผลผลิต
แรงงานในระบบการจางงานไดรับการฝกอบรมและพัฒนาทักษะฝมือ
ที่มีมาตรฐาน)

1

1,532 คน

2,518,000 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด

18 ปรับปรุงศูนยพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดอางทอง
19 สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและเผยแพรความรูประกันสังคม
20 เยี่ยมผูประกันตนและผุทุพพลภาพ
21 ประชุมชี้แจงใหความรูและสรางเครือขายนายจาง ลูกจางผูเกี่ยวของใน
จังหวัด

5
2
2
2

6 ครั้ง
83 ราย
2 รุน 80 คน

900,000 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
21,000 สนง.ประกันสังคมจังหวัด
29,050 สนง.ประกันสังคมจังหวัด
40,000 สนง.ประกันสังคมจังหวัด

22 ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารงานประกันสังคม
23 แผนงาน แรงงานนอกระบบไดรับความคุมครองหลักประกันสังคม
24 แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน (ผลผลิตที่ 1
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนไดรับบริการดานแรงงาน)

2
2
1

24 ครั้ง
12 ครั้ง
469 คน

60,000 สนง.ประกันสังคมจังหวัด
19,200 สนง.ประกันสังคมจังหวัด
236,418 สนง.แรงงานจังหวัด

4 เลม 11 ครั้ง

260,500 สนง.แรงงานจังหวัด

25 ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาขอเสนอแผนยุทธศาสตรและระบบการบริหารงาน 1

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

26 มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
27 สงเสริมใหคนพิการมีงานทํา
28 เคลื่อนยายแรงงานอยางเปนระบบ
29 จัดหาแรงงานไทยทดแทนแรงงานตางดาว
30 จัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
31 จัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
32 อบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
33 นัดพบแรงงานยอย
34 แนะแนวอาชีพระดับหมูบาน
35 วันแนะแนวอาชีพ
36 สรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
37 แนะแนวอาชีพใหเยาวชนในสถานพินิจ
38 สรางอาชีพใหมใหคนวางงาน
39 เผยแพรความรูความเขาใจในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ
40 ปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานที่เดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ
41 เครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการลักลอบไปทํางานตางประเทศ
42 จัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน
43 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวง

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 500 คน
1 10 คน
1 30 คน
1 30 คน
1 15 คน
1 100 คน
1 100 คน
1 1,200 คน
1 5,000 คน
1 2,500 คน
1 60 คน
1 120 คน
1 2 รุน/40 คน
1 8,600 คน
1 180 คน
1
5
5

560 คน
350 คน
150 คน / 30 แหง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

321,000 สนง.จัดหางานจังหวัด
5,700 สนง.จัดหางานจังหวัด
1,900 สนง.จัดหางานจังหวัด
3,500 สนง.จัดหางานจังหวัด
2,300 สนง.จัดหางานจังหวัด
11,000 สนง.จัดหางานจังหวัด
22,000 สนง.จัดหางานจังหวัด
93,600 สนง.จัดหางานจังหวัด
188,320 สนง.จัดหางานจังหวัด
112,500 สนง.จัดหางานจังหวัด
30,400 สนง.จัดหางานจังหวัด
24,000 สนง.จัดหางานจังหวัด
78,600 สนง.จัดหางานจังหวัด
12,300 สนง.จัดหางานจังหวัด
16,900 สนง.จัดหางานจังหวัด
71,400 สนง.จัดหางานจังหวัด
9,600 สนง.จัดหางานจังหวัด
22,000 สนง.จัดหางานจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

44 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

45 เสริมสรางประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางาน
46 สงเสริเมการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ
47 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดอางทอง
48 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดอางทอง
49 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดอางทอง
50 อบรมอาสาสมัครใจไทยใสสะอาด
51 พัฒนาศักยภาพของผูบังคับบัญชาใหเปนตัวอยางที่ดี
52 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใหกับขาราชการ/ลูกจาง
จังหวัดอางทอง
กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน
53 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและบริการใหคําปรึกษาปญหากฎหมายให
คําปรึกษาปญหากฎหมายที่ดิน โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
5 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
5
5
5
5
5
5
5
5

4

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

2,000,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง

600,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง
100,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง
2,000,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง
1,500,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง
700,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง
100,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง
460,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง
200,000 สํานักงานจังหวัดอางทอง

- ประชาชนไดรับขาวสาร/บริการ
ดานการใหคําปรึกษาและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน
สัปดาหละ 10-15 ราย

140,000 สนง.ที่ดินจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

กระทรวงการคลัง
54 พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรูดานการเงิน การคลัง การบัญชี
และการพัสดุ แกบุคลากรภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนับสนุนความอยูดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
55 สงเสริมการสรางกระบวนการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
56 เสริมสรางประสิทธิภาพขาราชการและลูกจางในดานการบริการ
57 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน
กระทรวงวัฒนธรรม
28 แรลลี่ตามรอยธรรม

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
- ผูขอรับบริการดานขอมูล
ขาวสารมีความพึงพอใจ รอยละ 80

5

2

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

300,000 สนง.คลังจังหวัด

ประชาชนจังหวัดอางทองที่มาขึ้น
ทะเบียนหนี้สินนอกระบบ หรือ
ประสงคขอรับความชวยเหลือดาน
การเขาถึงแหลงเงินทุน หรือการ
ประกอบอาชีพดานอื่นๆ จาก
จังหวัดอางทอง

200,000 สนง.คลังจังหวัด

5
5
5

100,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด
100,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด
300,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด

5

100,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

29 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัวในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2553

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
2 ผูรวมกิจกรรม 1,000 คน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

10,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

30 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวามหาราช 2553

2

นักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน
100 คน

20,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

31 สงทายปเกาวิถีไทยตอนรับปใหมวิถีพุทธ

2

ผูเขารวมกิจกรรม 200 คน

5,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

32 จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ

2

ผูเขารวมกิจกรรม 1,000 คน

5,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

33 สงเสริมการเรียนรูศาสนพิธีกร สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

2

ผูเขารวมกิจกรรม 100 คน

20,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

34 แขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

2

รร.40 แหง ทีม 40 ทีม นร. 40
ทีม นร. 200 คน

25,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

35 จัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

2

ประชาชนทั่วไป 2,000 คน

10,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

36 งานคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา

2

4 ประเภท 8 ดาน (1 ราย)

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

37 จัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

2

10 กิจกรรม 2,500 คน

40,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

38 บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดู

2

ผูเขารวมกิจกรรม 500 คน

80,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

39 อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน ประจําป 2552

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
2 เยาวชน 300 คน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

37,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

40 สงเสริมจริยธรรมนักเรียน จังหวัดอางทอง

2

นักเรียน นักศึกษา 150 คน

20,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

41 ธรรมทัศนาจรจังหวัดอางทอง

2

นักเรียน 100 คน

15,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

42 จัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

2

ประชาชน 2,00 คน

5,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

43 คาเยาวชนสมานฉันท

2

จัดคาย 3 วัน 2 คืน นักเรียน 150
คน

44 เมืองไทยเมืองคนดี

2

80 คน

45 ศาสนิกสัมพันธ

2

คณะกรรมการฯ จํานวน 15 คน

46 เขาวัดวันธรรมสวนะไหวพระสวดมนต

2

ทุกวันพระ

47 งานอุดหนุนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด

2

ศูนยอบรมฯ จํานวน 1 ศูนย

48 งานอุดหนุนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยประจําป 2552

2

ศพอ.จํานวน 4 ศูนย

50,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
5,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
10,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
15,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
103,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

49 งานอุดหนุนบูรณศาสนสถาน (อิสลาม)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
2 มัสยิด

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

65,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

50 งานอุดหนุนกลุมพุทธศาสนาในสถานศึกษา

2

เยาวชน และประชาชน จํานวน
500 คน

5,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

51 งานอุดหนุนหนวยสงเคราะหพุทธมามกะ

2

เยาวชนและประชาชน จํานวน 500
คน

52 คายเยาวชนสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย สาขาขับรองประสานเสียง

2

เยาวชน อายุระหวาง 15-20 ป
จํานวน 55 คน จาก 3 จังหวัด

116,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

53 คาเยาวชนสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย สาขาวรรณศิลป

2

เยาวชน จํานวน 46 คน 3 จังหวัด

116,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

54 สงเสริมศิลปนรุนเยาว จังหวัดอางทอง ประจําป 2552

2

เยาวชนในจังหวัดอางทอง อายุ
12-18 ป จํานวน 100 คน

49,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

55 งานอุดหนุนสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินขององคกร
เครือขายวัฒนธรรม

2

สภาฯ จังหวัด 1 แหง สภาฯ อําเภอ
7 แหง

90,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

56 วันอนุรักษมรดกไทย จังหวัดอางทอง ประจําป 2552

2

เยาวชนและประชาชน จํานวน 500
คน

30,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

57 สงเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝาระวังทางวัฒนธรรม

2

ประชาชน 100 คน

60,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

58 "รานเกมสีขาว เพื่อเยาวชน" จังหวัดอางทอง

2

รานเกมในจังหวัดอางทอง

20,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

15,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

59 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายทางดานศิลปะ ศาสนา
และวัฒนธรม

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
2 ดําเนินการทางดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด
อางทอง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

130,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

60 สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น

2

ดําเนินการทางดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด
อางทอง

192,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

61 สงเสริมบทบาทคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสรางสรรค จังหวัด
อางทอง

2

คณะกรรมการสื่อฯ ทุกระดับใน
จังหวัด

50,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

62 เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย จังหวัดอางทอง

2

ชุมชนภายในจังหวัดอางทอง

50,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
63 หมูบานตนแบบพลังงานทดแทน

3

ชุมชนที่รวมโครงการ จํานวน 300
ครัวเรือน

500,000 สนง.พลังงานจังหวัด

64 ศาสนานําทางสรางพลังงานยั่งยืน (วัดขุมทอง)

3

จัดอบรมและสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนวัดนํารอง จํานวน
1 วัด (วัดขุมทอง)

500,000 สนง.พลังงานจังหวัด

65 "เยาวชนไทยรูรักษพลังงาน"

3

เยาวชนของโรงเรียนภายในเขต
พื้นที่จังหวัดอางทอง จํานวน 166
โรงเรียน

1,300,000 สนง.พลังงานจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

66 ลดตนทุนดานพลังงานในโรงพยาบาล 7 แหง ในจังหวัดอางทอง

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
3 โรงพยาบาลในจังหวัดอางทอง
จํานวน 7 แหง

67 ศาลากลางจังหวัดอางทอง สีเขียว (Green G0verment Office)

3

ศาลากลางจังหวัดอางทอง

68 ศึกษา วิจัย พัฒนา และสาธิต การใชประโยชนจากผักตบชวามาแปรรูป
เปนพลังงานและปุย

3

1. เครื่องยอยผักตบชวาขนาด 2
ตัน/วัน จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

7,000,000 สนง.พลังงานจังหวัด
1,549,500 สนง.จังหวัด , สนง.
พลังงานจังหวัด
915,000 สนง.พลังงานจังหวัด

2. เครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงเขียว
จํานวน 2 เครื่อง
3. ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัด
อางทอง จํานวน 1,780 ครัวเรือน
69 ศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต การใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรแปรรูปเปนพลังงานและปุย

3

1. เครื่องยอยตอซังขาวขนาด 2
ตัน/วัน จํานวน 2 เครื่อง
2. เตาผลิตแกสชีวมวล(ขนาดเล็ก)
จํานวน 5 เตา
3. เครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงเขียว
จํานวน 2 เครื่อ
4. ชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

905,000 สนง.พลังงานจังหวัด

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
70 ศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต การสูบน้ําจากแรงการไหลของน้ําในลําคลอง
3 1. กังหันน้ําสูบน้ําและผลิต
กระแสไฟฟาขนาดเล็ก เพื่อนํารอง
เผยแพร จํานวน 1 ชุด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

360,000 สนง.พลังงานจังหวัด

120,000,000 สนง.พลังงานจังหวัด

71 1 อําเภอ 1 เมกกะวัตต

3

ทุกอําเภอในเขตพื้นที่จังหวัด
อางทอง

72 ลดตนทุนดานพลังงานในศาลากลางจังหวัดอางทอง (Solar Call)
กระทรวงอุตสาหกรรม
73 แปรรูปผลิตภัณฑจากขาวตามโครงการขยายผลกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตรโดยวิธีชีวภาพ

3

ศาลากลางจังหวัดอางทอง

1

3 ผลิตภัณฑ 100 ราย

74 พัฒนาระบบบริการการบริหารสนคาคงคลังและการขนสง

1

50 ราย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
75 สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชนเพื่อใหจังหวัด
อางทองชวยเหลือ

5

100,000 สํานักงานสถิติจังหวัด

5

140,000 สํานักงานที่ดินจังหวัด

5

100,000 สํานักงานขนสงจังหวัด

76 จัดตั้งศูนยขาวสารและบริการใหคําปรึกษากฎหมายที่ดิน โดย
สํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง
กระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก
77 พัฒนารูปแบบการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการดวยระบบ
คอมพิวเตอร

2,500,000 สนง.พลังงานจังหวัด
330,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

2,000,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
78 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
79 พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1
1

7 อําเภอ / 7 ศูนย
4 ศูนย

80 จัดรูปที่ดิน

1

พื้นที่ ต.บางระกํา อ.โพธิ์ทอง จ.
อางทอง

กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
81 เฝาระวังโรคภัยสุขภาพและการคุมครองผูบริโภคตามสภาพปญหาของ
พื้นที่

2

7 อําเภอ

1,379,700 สนง.สาธารณสุขจังหวัด

82 พัฒนานโยบายยุทธศาสตรระบบบริหารจัดการดานสุขภาพและ
ประสิทธิภาพ

2

7 อําเภอ

671,700 สนง.สาธารณสุขจังหวัด

83 บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
84 ถายทอดความรูและสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือขาย เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพใหถูกตอง เหมาะสม

2
2

7 โรงพยาบาล 76 สถานีอนามัย
7 อําเภอ

135,700 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
329,300 สนง.สาธารณสุขจังหวัด

85 ปองกันบําบัด รักษาและฟนฟูจากปญหายาเสพติด
86 ฝกอบรมผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน
87 ศึกษาวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการฉีดสาร
88 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการดานหนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2
2
2
5

7 อําเภอ
50 คน
100 คน
50 คน

169,500 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
500,000 โรงพยาบาลอางทอง
300,000 โรงพยาบาลอางทอง
500,000 โรงพยาบาลอางทอง

417,300 สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัด
1,585,000 สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัด
205,000 สนง.จัดรูปที่ดินอางทอง

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

89 ลดมลพิษจากน้ําเสียในวัด โรงเรียน และชุมชนเพื่อเจาพระยาและ
แมน้ํานอยสดใส โดยเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)
90 ศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต การใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรแปรรูปเปนพลังงาน

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
3 1. กอสรางบอดักไขมัน 4 แหง 2.
ฝกปฏิบัติเครือขาย ทสม.ทําถังดัก
ไขมันแบบภูมิปญญาชาวบาน
3

1. ลดคาใชจายกาซหุงตม (LPG)
ในครัวเรือนเกษตรกร เปาหมาย
รวมเปนเงิน 1,092,000 บาท
2. ไดรูปแบบการใชเทคโนโลยีใน
การแปรรูปวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรมาเปนพลังงานและปุย
3. เกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย
ไดรับการพัฒนาทักษะการใช
เทคโนโลยีในการแปรรูปวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรมาเปนพลังงาน
และปุย

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

590,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

1,820,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

91 พัฒนารูปแบบการจัดการขยะฝอยชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
3 1. ชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการขยะในรูปแบบ
ของธนาคารขยะชุมชน 2 ชุมชน/
200 คน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

520,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

2. กอตั้งธนาคารขยะและมีการ
บริหารจัดการโดยชุมชน 2 แหง
708,032,688

รวม
3. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (9)
1 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑในดานการศึกษา
2 โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรทางการศึกษา
4 โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)
5 โครงการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษา
6 กอสราง/ปรับปรุง ซอมแซมสนามเด็กเลน
7 โครงการสนับสนุนสถานศึกษาในเขต อบต. ดานสาธารณสุข
8 โครงการฝกอบรมใหความรูประชาชนดานสาธารณสุข
9 โครงการปองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออก
10 โครงการปองกันการแพรระบาดโรคพิษสุนัขบา
11 โครงการฉีดยาปองกันการแพรระบาดโรคไขหวัดนก
12 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย

2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ศูนยพัฒนาเด็กเลกฯ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง
นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่
สนามเด็กเลนในพื้นที่
สถานศึกษาในพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
เขตพื้นที่ อบต.
เขตพื้นที่ อบต.
เขตพื้นที่ อบต.
จํานวน 1 แหง

55,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
20,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
500,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
120,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
20,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
80,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
30,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
80,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
20,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

ที่

13 โครงการปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
14 โครงการจัดตั้งศูนยสุขภาพประจําตําบล
15 โครงการจัดตั้งหลักประกันสุขภาพประชาชน
16 โครงการปองกันโรคระบาดที่เกิดใหม
17 โครงการจัดงานประเพณีที่สําคัญตาง ๆ
18 ปรับปรุงและซอมแซมศาสนสถานภายในตําบล
19 โครงการติดตั้งกระจกโคงกลม
20 ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตางๆ
21 โครงการปองกันและบําบัดคนติดยาเสพติด
22 โครงการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะหแกเด็ก สตรี คนชราคนพิการ

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
2 ประชาชนในพื้นที่
2 จํานวน 1 แหง
2 ประชาชนในพื้นที่
2 เขตพื้นที่ อบต.
2 ทุกวันสําคัญ
2 ศาสนสถานในพื้นที่
2 ติดตั้งกระจกโคงกลมในหมูบาน 10
2 ผูประสบภัยในพื้นที่
2 ผูติดยาเสพติดในพื้นที่
2 ผูดอยโอกาสในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

20,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
200,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
300,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
200,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
200,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

และผูมีรายไดนอย

23 โครงการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส
24 โครงการชวยเหลือผูวางงาน
25 โครงการจัดแขงขันกีฬาและรวมรณรงคตอตานยาเสพติด
26 โครงการเผยแพรขาวสารขอมูล
27 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน
28 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
29 โครงการทําเอกสารประชาสัมพันธตางๆ
30 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
31 โครงการจัดฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน

2
2
2
2
2
2
2
2
1

ผูปวยเอดสในชุมชน
ผูวางงานในชุมชน

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

1 ครั้ง

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

เขตพื้นที่ อบต.

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

เขตพื้นที่ อบต.

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

เขตพื้นที่ อบต.

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

เขตพื้นที่ อบต.

60,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 1 แหง

200,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

ประชาชนในพื้นที่

40,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
32 โครงการสงเสริมความรูภูมิปญญาทองถิ่น
1 ประชาชนในพื้นที่
1 จัดตั้ง 1 แหง
33 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมออมทรัพย
1 ประชาชนในพื้นที่
34 โครงการจัดหาและสงเสริมอาชีพแกผูมีรายไดนอย
1 จัดตั้ง 1 กลุม
35 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

20,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
30,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
30,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
30,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

36 โครงสนับสนุนสงเสริมการทําการเกษตรปลอดสารพิษ
37 โครงการเผยแพรขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดานการเกษตร
38 โครงการสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

6
1
6

เกษตรกรในพื้นที่

30,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

เกษตรกรในพื้นที่

5,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 2 แหง

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

39 โครงการสงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6

ประชาชนในพื้นที่

20,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

40 โครงการกอสรางถนน คสล.
41 โครงการจัดทําปายชื่อซอยในหมูบาน
42 โครงการจัดทําปายถนนในหมูบาน
43 โครงการกอสราง/ซอมแซมถนน คสล.
44 โครงการกอสราง/ซอมแซมถนนดินลงลูกรัง
45 โครงการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซม อาคาร
46 โครงการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซม บานเทิดไทองคราชัน
47 โครงการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซม สุขาสาธารณะในชุมชน
48 โครงการขุดลอกคูคลองและกําจัดวัชพืช

1
1
1
1
1
1
1
1
7

กอสรางถนนยาว 500 เมตร

630,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 หมูบาน

100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 หมูบาน

100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 แหง

3,000,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 แหง

500,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 แหง

1,000,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 2 แหง

300,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 แหง

100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 แหง

200,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

49 โครงการรณรงค และประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
3 ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

10,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

50 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

3

จํานวน 50 คน

10,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

51 โครงการจัดตรวจสภาพน้ํา
52 จัดสงพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการผังเมือง
53 โครงการรณรงคการกําจัดขยะใหถูกวิธี
54 โครงการประสานงานกับหนวยงานอื่นในการดําเนินการกําจัดขยะ
55 โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะ
56 โครงการจัดตั้งศูนยบริการรวมกับสวนราชการตางๆ
57 โครงการจัดทําประชาคมในชุมชน
58 โครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานประชาชนผูนําภายในชุมชน

3
3
3
3
3
5
5
4

จํานวน 1 แหง

30,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 1 คน

20,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

เขตพื้นที่ อบต.

20,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

กําจัดขยะที่จัดเก็บ

100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 100 ใบ

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

59 โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน อบต
60 โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภา

จํานวน 1 แหง

1,000,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 หมู

15,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 50 คน

100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

5
5

เขตพื้นที่ อบต.

10,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 60 คน

150,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

5
5
5
4
4

จํานวน 30 คน

100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

พนักงานสวนตําบลและลูกจาง

61 โครงการจัดสงบุคลากรของอบต. ไปอบรมตามที่หนวยงานตางๆจัด
62 โครงการจัดทํา Website อบต.
63 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสาย
64 โครงการจัดฝกอบรม อปพร.
65 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง

จํานวน 1 เว็บไซต

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 10 แหง

30,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

จํานวน 80 คน

100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

เขตพื้นที่ อบต.

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

ที่

66 โครงการปองกันภัยแลง
67 โครงการชวยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัย
68 จางที่ปรึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
4 เขตพื้นที่ อบต.
4 เขตพื้นที่ อบต.
3 ศึกษาความเหมาะสมระบบบําบัดน้ํา

ของชุมชน

69 สานสัมพันธลูกรักดวยครอบครัว

เสียในชุมชน 1 แหง

2

ผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 3 แหง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

50,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
100,000 อบต.ศาลเจาโรงทอง
3,000,000 เทศบาลตําบลศาลเจาโรง

ทอง (กองสาธารณสุข
จังหวัด)
80,000 เทศบาลตําบลศาลเจาโรง

ทอง (กองสาธารณสุข
จังหวัด)

70 ความรวมมือควบคุมและปองกันโรคระบาดในทองถิ่น

2

ชุมชนในเขตเทศบาล 8 ชุมชน

เทศบาลตําบลศาลเจาโรง
ทอง (กองสาธารณสุข
จังหวัด)

71 สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

2

ชุมชนในเขตเทศบาล 8 ชุมชน

100,000 เทศบาลตําบลศาลเจาโรง

ทอง (กองสาธารณสุข
จังหวัด)
72 กอสรางสะพานลอยคนเดินขามถนนบริเวณวัดนางใน

1

สะพานลอย จํานวน 1 แหง

4,000,000 กองชาง

(เทศบาลตําบลศาล
เจาโรงทอง)
73 กอสรางสะพานลอยคนเดินขามถนนบริเวณวัดราชสกุรา (นก)

1

สะพานลอย จํานวน 1 แหง

4,000,001 กองชาง (เทศบาลตําบล

ศาลเจาโรงทอง)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

ที่

74 กอสรางสะพานคนเดินขามแมน้ํานอยบริเวณศาลเจาพอกวนอู

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 สะพานเดินขาม จํานวน 1 แหง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

4,500,000 กองชาง(เทศบาลตําบล

ศาลเจาโรงทอง)
75 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนแขวงเมืองวิเศษ 1/3

1

กอสรางถนน 230 เมตร

1,200,000 กองชาง(เทศบาลตําบล

ศาลเจาโรงทอง)
76 กอสรางกําแพงปองกันตลิ่งพังสายคลองวัดหลวง
77 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

1
4

กอสรางกําแพงปองกันตลิ่ง
ยาว 300 เมตร
ชุมชนในเขตเทศบาล 8 ชุมชน

1,000,000 กองชาง(เทศบาลตําบล

ศาลเจาโรงทอง)
20,000 กองชาง (เทศบาลตําบล

ศาลเจาโรงทอง)
78 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอนุสาวรียนายดอก-นายทองแกว และริมเขื่อนริม

1

แมน้ํานอย

79 ปรับปรุงภุมิทัศนบริเวณริมเขื่อนตลาดศาลเจาโรงทอง

1

ปรับปรุงภุมิทัศนอนุสาวรียและริม
เขื่อนวัดวิเศษชัยชาญ

3,500,000 กองชาง(เทศบาลตําบล

ปรับปรุงภูมิทัศน

2,000,000 กองชาง(เทศบาลตําบล

ศาลเจาโรงทอง)
ศาลเจาโรงทอง)

80 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณชายแมน้ําหนาวัดสําโรง

1

ปรับปรุงภูมิทัศน

1,900,000 กองชาง(เทศบาลตําบล

ศาลเจาโรงทอง)
81 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมคลองสงน้ําชลประทาน

1

ปรับปรุงภูมิทัศน ยาว 300 เมตร

1,900,001 กองชาง(เทศบาลตําบล

ศาลเจาโรงทอง)
82 ขุดลอกคลองวัดเขียน บริเวณผูใหญบาน หมูที่ 8 ต.ศาลเจาโรงทอง

3

ขุดลอกคลอง ยาวประมาณ 300 เมตร

2,000,000 กองชาง

(เทศบาลตําบลศาล
เจาโรงทอง)

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

83 สงเสริมการจัดตลาดน้ําโบราณ

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 จัดตลาดน้ําโบราณ

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

500,000 กองสาธารณสุข

(เทศบาลตําบลศาลเจา
โรงทอง)
84 กอสรางระบบประปาหมู 5

3

จํานวน 1 แหง

85 วางระบบทอเมนประปา ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 ต.ตลาดใหม

1

วางระบบทอเมนประปา ม.1, ม.2,
ม.3, ม.4, และ ม.5

86 กอสรางถนน คสล.สายคันคลอง ร 2 ข สุพรรณ 4 ฝงตะวันตก
ต.ตลาดใหม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

1

กอสรางถนน คสล.สายคันคลอง ร
2 ข สุพรรณ 4 ฝงตะวันตกหมูที่ 2
ต.ตลาดใหม อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อางทอง บริเวณนานางสาวกุหลาบ
เกษสังข ถึง เขตหมูที่ 6 ต.หลัก
แกว กวาง 4 เมตร ยาว 1,785
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 7,140 ตารางเมตร

4,500,000 อําเภอวิเศษชัยชาญ
(เทศบาลตําบลหวยคันแหลน)
4,551,600 อําเภอวิเศษชัยชาญ
(อบต.ตลาดใหม)
3,488,000 อบต.ตลาดใหม

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2,5,6 เชื่อมถนนลาดยาง สาย
1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โพธิ์พระยา-ทาเรือ ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 2,715
หมูที่ 2,5,6 เชื่อมถนนลาดยาง
สายโพธิ์พระยา-ทาเรือ ขนาดผิว
เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่กคอนกรีตไมนอยกวา 10,860 ตาราง
เมตร
จราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว
2,715 เมตร หนา 0.15 หรือมี
พื้นที่กคอนกรีตไมนอยกวา
10,860 ตารางเมตร

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

5,419,900 อบต.หัวตะพาน

88 ปูหญาและทํารั้วสนามกีฬา

2

เยาวชน ประชาชน มีสถานที่ออก
กําลังกาย

89 ปรับภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเที่ยว

1

นักทองเที่ยว จํานวน 5,000 คน/ป
และประชาชนมีรายไดเพิ่ม

1,000,000 อบต.หลักแกว

90 ปรับปรุง ฟนฟู ตลาดคลองขาก
91 อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
92 ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส
93 อบรมธรรมทายาท
94 ลอกทอระบายน้ํา วางทอและบอพักรวบรวมน้ําเสีย

1
2
2
2
3

ดําเนินการปรับปรุงฟนฟู
พัฒนาองคกรและบุคลากร
พัฒนาองคกรและบุคลากร
พัฒนาองคกรและบุคลากร
ลอกทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาล

3,000,000 เทศบาลตําบลบางจัก
50,000 เทศบาลตําบลบางจัก
33,000 เทศบาลตําบางจัก
30,000 เทศบาลตําบลบางจัก
300,000 เทศบาลตําบลบางจัก

95 รณรงคอนุรักษแมน้ํานอย ลําคลอง หนองบึง (ปดทองหลังพระ)

1

บริเวณแมน้ํานอยตลอดสาย

800,000 อบต.หลักแกว

300,000 เทศบาลตําบลบางจัก

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

96 รณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางจิตสํานึกใหอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
97 ปรับปรุงภุมิทัศนในเขตเทศบาล

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
3 - นักเรียน นักศึกษา
- ประชาชนทั่วไป
3

ปรับปรุงภูมิทัศน
1. สนามกีฬา หมู 4 ต.บางจัก
2. สนามกีฬา หมู 2 ต.สี่รอย
3. ถนนทางเขาวัดนางชํา หมู 5,8
ต.คลองขนาก

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

50,000 เทศบาลตําบลบางจัก
2,000,000 เทศบาลตําบลบางจัก

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5. ริมถนนเลียบคลองชลประทาน
หมู 2, 3
104 ประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

4

จัดประชุมประชาคมในแตละ
หมูบาน ทั้ง 18 ชุมชน

300,000 เทศบาลตําบลบางจัก

105 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

5

- ดําเนินโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
แกประชาชน ในเขตเทศบาลเพื่อ
จะไดมีความรู ทักษะและนําความรู
และทักษะตาง ๆ ไวชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความเดือดรอน
จากภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ

250,000 เทศบาลตําบลบางจัก

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

106 จัดตั้งศูนย อปพร.

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
5 จัดตั้งศูนย อปพร.บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลบางจัก จํานวน 1
แหง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

200,000 เทศบาลตําบลบางจัก

107 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ

5

จัดเตรียมการปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ตางๆ

200,000 เทศบาลตําบลบางจัก

108 สงเสริมการเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ

1

อบรมสงเสริมความรูดานเกษตร
อินทรียปลอดสารพิษแกเกษตรกร

100,000 เทศบาลตําบลบางจัก

109 กอสรางอาคารเอนกประสงคประจําตําบล

2

กอสรางศาลาเอนกประสงค จํานวน
1 แหง

5,000,000 เทศบาลตําบลสาวรองไห

110 กอสรางสนามกีฬาประจําตําบล
111 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบึงศาลาออพรอมกอสรางเขื่อนกันดินและทางเทา
112
113 กอสรางอาคารเอนกประสงค
114 กอสรางถนนลาดยาง
115 กอสรางสวนสาธารณะ หมูที่ 1
116 กอสรางสวนสาธารณะ หมูที่ 14
117 ปรับภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
118 สงเสริมการใชปุยชีวภาพในนาขาว

2
1

จํานวน 1 แหง
บึงศาลาออระยะทาง 1,900 เมตร

419,000 เทศบาลตําบลสาวรองไห
7,150,000 เทศบาลตําบลสาวรองไห

1
1
2
2
1
1

15.50x30.50
2,000 เมตร
3.5 ไร
2 ไร

2,694,000 อบต.บางจัก
6,000,000 อบต.บางจัก
1,500,000 อบต.บางจัก
1,000,000 อบต.บางจัก
500,000 อบต.อินทประมูล
305,000 อบต.แสวงหา

ถนนสายวัดขุนอินทประมูล
1 แหง

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

119 กอสรางโรงสีขาวชุมชน
120 สนับสนุนกิจกรรม อสม.ตําบล

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 1 แหง
2 ประชาชนในตําบลศรีพราน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

800,000 อบต.แสวงหา
60,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

121 ปรับปรุงศูนยการเรียนรูชุมชนหมูที่ 1

2

ประชาชนในตําบลศรีพราน หมูที่ 1

50,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

122 กลุมอาชีพ หมูที่ 3

2

หมูที่ 3

50,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

123 กลุมอาชีพ หมูที่ 4

2

หมูที่ 4

50,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

124 กลุมอาชีพ หมูที่ 5

2

หมูที่ 5

50,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

125 กลุมอาชีพ หมูที่ 6

2

หมูที่ 6

50,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

126 กลุมอาชีพ หมูที่ 1

2

หมูที่ 1

300,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

127 กลุมอาชีพ หมูที่ 2

2

หมูที่ 2

100,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

128 กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกอสรางเตาเผาขยะแบบครบวงจร

3

ประชาชนในตําบลศรีพราน

200,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

129 ปรับปรุงภุมิทัศน

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
3 ประชาชนในตําบลศรีพราน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

150,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

130 ตรวจสุขภาพใหแกประชาชน

2

ประชาชนในตําบลศรีพราน

50,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

131 ศึกษาดูงานพนักงานทองถิ่นและผูบริหาร

8

ประชาชนในตําบลศรีพราน

200,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

132 ฝกอบรมสมาชิก อปพร.ทบทวน

8

ประชาชนในตําบลศรีพราน

200,000 สวนปลัด (อบต.ศรีพราน)

133 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 1

1

กอสรางถนนเสนหนองบอนขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทาง 0-0.5 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่

33,750 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

134 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3

1

กอสรางถนน คสล.หมู 3-เขตตําบล
บานพราน ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร พรอมลงไหลทาง
0-0.5 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่

2,700,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

135 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 4

1

รอบบึงสาธารณะขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 400 เมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทาง 0-0.5 เมตร หรือสภาพ
ตามพื้นที่

720,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

136 ซอมแซม คสล.หมูที่ 4

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 บริเวณจากสี่แยกไปถึงบึงสาธารณะ

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

900,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
50 เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง
0.050 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่

137 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5

1

บริเวณหนาบานนายเย็น ออนสุวรรณ
ถึงนานายอัครเดช โอรสแกว ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทาง 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่

945,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

138 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5

1

บริเวณหนาบานนายสําเริง ทองเปลว
ถึงบานนางสําเนียง คงสุข ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง0-0.50
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

405,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

139 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 บริเวณจากบานนางไสว เภรีวงษ -

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

1,400,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

นานายทวี ลึกวิลัย ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 800 เมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทาง 0-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

140 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6

1

บริเวณจากนาบุญนอม อินศิริ - บาน
นางสมใจ ยินยอม ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทาง 0-0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

1,350,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

141 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6

1

บริเวณจากบานนายทวี ลักวิลัย-นา
กํานันประมวล ชางพันธ ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 2,00 เมตร พรอม
ลงลูกรังไหลทาง 0-0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

4,500,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

142 กอสรางถนนลาดยาง

1

บริเวณจากสะพานหนาวัด-อนามัย
ตําบลศรีพราน ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 180 เมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทาง 0-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

302,400 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

143 กอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต หมูที่ 3

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 400

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

372,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 0-0.50
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

144 กอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต หมูที่ 4-หมูที่ 1

1

บริเวณจากหมูที่ 4-หมูที่ 1 ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทาง 0-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่

465,000 สวยโยธา (อบต.ศรีพราน)

145 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว

1

2 แหง

15,000,000 อบต.สีบัวทอง

146 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7

1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน
1,200 เมตร

1,800,000 อําเภอสามโก (อบต.โพธิ์
มวงพันธุ)

147 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7

1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน
500 เมตร

750,000 อําเภอสามโก (อบต.โพธิ์
มวงพันธุ)

148 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7

1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน
700 เมตร

1,400,000 อําเภอสามโก (อบต.โพธิ์
มวงพันธุ)

149 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 1

1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน
1,000 เมตร

1,150,000 อําเภอสามโก(อบต.โพธิ์
มวงพันธุ)

150 กอสรางประปาหมูบาน หมู 4

1

ประปาหมูบาน จํานวน 1 แหง

3,000,000 อําเภอสามโก (อบต.โพธิ์
มวงพันธุ)

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

151 กอสรางประปาหมูบาน หมู 4

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 ประปาหมูบาน จํานวน 1 แหง

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

3,000,000 อําเภอสามโก (อบต.โพธิ์
มวงพันธุ)

152 กอสรางประปาหมูบาน หมู 4

1

ประปาหมูบาน จํานวน 1 แหง

3,000,000 อําเภอสามโก(อบต.โพธิ์
มวงพันธุ)

153 เพาะเลี้ยงปลาในบอธรรมชาติ

1

ปลา

919,900 เทศบาลตําบลสามโก

154 ขุดลอกบึงบานเชียง

7

บึงบานเชียง

313,000 อบต.โพธิ์มวงพันธุ

155 ขุดลอกคลอง 1 ขวา 5 วา

7

คลอง 5 ขวา 1 ขวา

310,000 อบต.โพธิ์มวงพันธุ

156 กอสรางเขื่อนเรียงหินแนวตลิ่งริมคลองบางแกว หมู 2 ต.บานอิฐ

3

945 เมตร

73,200,000 อบต.บานอิฐ

157 กอสรางเขื่อนเรียงหินริมคลองบางแกวชวงตอจากบานผูใหญจิ๋ว หมู
10 ต.บานอิฐ

3

400 เมตร

28,000,000 อบต.บานอิฐ

158 พัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

1

กลุมอาชีพ 1 กลุม

10,000 อบต.คลองวัว

159 สงเสริมดานการเกษตร

1

1 กลุม

10,000 อบต.คลองวัว

160 กอสรางลานตากขาวประจําหมูบาน

1

เพื่อใหมีลานตากขาวประจําหมูบาน

500,000 เทศบาลตําบลศาลาแดง

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

161 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก หมู 6 จากหนาวัดไผลอม ถึงเขต
อบต.ปางิ้ว

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 กอสรางถนนแอสฟลทติก จํานวน
700 เมตร

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

1,500,000 เทศบาลตําบลศาลาแดง

162 กอสรางถนนแอสฟลทติก จากโรงเรียนวิสัยทัศนถึงหวยจระเข

1

ความยาวถนน 1,500 เมตร

2,025,000 เทศบาลตําบลศาลาแดง

163 สงเสริมกลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน

6

13 หมูบาน

1,300,000 อบต.ปางิ้ว

164 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 1-6 ตําบลปางิ้ว และหมู 1,3,4,5,6 ตําบล
มหาดไทย

1

ถนน คสล. 14 สาย

3,600,000 อบต.ปางิ้ว

165 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 1,2 และ 3 ต.บานอิฐ

1

กวาง 3 เมตร ยาวประมาณ 1,450
เมตร

5,500,000 อบต.บานอิฐ

166 กอสรางสะพานขามคลองบางแกวบริเวณ หมูที่ 7 ต.บานอิฐ ขามไปฝง
หมูที่ 2 ต.บานรี หนาวัดรุง

1

กวาง 9 เมตร ยาวประมาณ 19
เมตร

4,000,000 อบต.บานอิฐ

167 ปรับปรุงที่สาธารณะประโยชนบึงออเปนสถานที่พักผอนและสวน
สุขภาพ หมู 4

3

2 โครงการ

2,000,000 อบต.บานอิฐ

168 สงเสริมการใชและการผลิตถานอัดกอนประหยัดพลังงาน

1

ชุมชนในตําบล

169 ปรับปรุงโครงการศูนยขอมูลการทองเที่ยวจังหวัดอางทอง

1

ปรับปรุงและสงเสริมการทองเที่ยว
(ศูนยขอมูลการทองเที่ยวจังหวัด
อางทอง) จํานวน 1 แหง

400,000 อบต.บานแห
1,980,000 เทศบาลเมืองอางทอง

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

170 อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
พระราชเสาวนียของสมเดจพระนางเจาสิริกิติตฯ

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 สนับสนุนงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

100,000 เทศบาลตําบลโพสะ

171 สงเสริมเพิ่มมูลคาสินคาในชุมชน

1

จํานวน 2 ตลาด

10,000 เทศบาลตําบลโพสะ

172 สงเสริมการเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ

1

ประชาชนจํานวน 100 ราย

173 สงเสริมการออกกําลังกายของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแร

2

5 หมูบาน

30,000 อบต.ยานซื่อ

174 ปองกันและควบคุมแกไขการระบาดไขหวัดใหญชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1)

4

5 หมูบาน

30,000 อบต.ยานซื่อ

175 กําจัดวัชพืชริมทางสาธารณะ

3

5 หมูบาน

10,000 อบต.ยานซื่อ

176 ขุดลอกคลอง 1 ขวา 8 ซาย หมูที่ 1

7

คลอง 8 ซาย 1 ขวา

177 ซอมสรางถนนแอสฟลทติกสายบานรี - มหานาม ตั้งแตถนนเทศบาล
6 - รอยเชื่อมตอ อบต.ตลาดกรวด

1

ถนนกวาง 8.40 เมตร ยาว 2,400
เมตร โดยปูผิวทางดวยแอสหัลทติก
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
20,160 ตารางเมตร

5,000 เทศบาลตําบลโพสะ

160,000 อบต.โพธิ์มวงพันธุ
6,000,000 อําเภอไชโย
(เทศบาลตําบล
ไชโย)

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

178 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง หมู 1 ต.จรเขรอง (ทาเรือ- วัดมะขาม)

179 กอสรางสะพาน คสล. หมู 4 ต.จรเขรอง เชื่อมตอ อบต.ชัยฤทธิ์ ขาม
คลองบางศาลา ขนานถนนสายเอเซียดานฝงตะวันออก (โรงแกว)

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 เขื่อนปองกันตลิ่ง ความยาว 400
เมตร
1

180 กอสรางถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน (ชัยนาท - อยุธยา) ฝง
ตะวันออก ตั้งแต ถนนเทศบาล 11 หมู 1 ต.จรเขรอง - สะพานปูน
หมู 3 ต.หลักฟา
181 กอสรางและปรับปรุงสวนสุขภาพและแหลงทองเที่ยวอําเภอไชโย

1

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

40,000,000 อําเภอไชโย
(เทศบาลตําบล
ไชโย)

กอสรางสะพานกวาง 9 เมตร ยาว
24 เมตร

1,970,000 เทศบาลตําบลไชโย

ถนนกวาง 8.40 เมตร ยาว 2,400
เมตร โดยปูผิวทางดวยแอสหัลทติก
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
20,160 ตารางเมตร

4,700,000 เทศบาลตําบลไชโย

1. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ดิน
สาธารณะหนองหลวง เนื้อที่
ประมาณ 20 ไร
2. กอสรางหรือปรับปรุงซอมแซม
ถนน คสล.ทางเขาโครงการฯ
3. กอสรางอาคารศูนยรวมสินคา
ของอําเภอไชโย
4. กอสรางหองน้ําสาธารณะ
จํานวน 6 หอง

20,000,000 เทศบาลตําบลไชโย

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

182 กอสรางหรือปรับปรุงโรงฆาสัตวของเทศบาลตําบลไชโย

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
5. จัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย
กลางแจง จํานวน 10 ชุด
1

182 สวนสาธารณะเทศบาลตําบลไชโย

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

กอสรางหรือปรับปรุงโรงฆาสัตว
จํานวน 1 แหง

3,000,000 เทศบาลตําบลไชโย

1. ปรับปรุงที่ดินริมคลอง
ชลประทานดานฝงตะวันตก
บริเวณถนนเทศบาล 11 เปน
สวนสาธารณะ

1,000,000 เทศบาลตําบลไชโย

183 กอสรางอาคารศูนยออกกําลังกายประจําตําบลราชสถิตย หมูที่ 4

1

2. ถมดินปรับระดับพื้นที่
3. กอสรางลานคอนกรีตบริเวณ
4. ปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
5. ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
กอสรางอาคารศูนยออกกําลังกาย

184 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพเลี้ยงกระชังปลา หมูที่ 6

1

กอสรางกระชังปลา

185 ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางตําบลเทวราชเชื่อมราชสถิตย เชื่อมยานซื่อ
บนถนนทางหลวง สาย 309 จํานวน 95 ตน

1

ตอเติมไฟฟา จํานวน 95 ตน

3,657,500 สวนโยธา
(อบต.เทวราช)

186 ศูนยจาํ หนายสินคาพื้นเมือง

1

กอสรางศูนย จํานวน 1 ศูนย

3,000,000 สวนโยธา
(อบต.เทวราช)

950,000 อบต.ราชสถิตย
500,000 อบต.ราชสถิตย

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

187 มะนาวนอกฤดู

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 - จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล จํานวน
2 วัน

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

132,500 อําเภอสามโก
(เทศบาลตําบล
สามโก)

- จัดซื้อพันธุกลามะนาว จํานวน
500 ตน
- จัดเตรียมสถานที่ปลูกมะนาว
นอกฤดูกาล จํานวน 500 ตน
- ติดตามผลการดําเนินการใน
การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล
189 ศูนยการเรียนรูเกษตรกรผลิตเห็ดดวยจุลินทรียชีวภาพ ชุมชนเมือง
อางทอง

1

1. จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดชีวภาพ จํานวน 1 แหง
2. ฝกอบรมและฝกอาชีพแก
เกษตรกรและประชาชน จํานวน
1,100 คน
3. จัดตั้งกลุมเกษตรชุมชนเมือง
และกลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 25 กลุม

4,096,400 เทศบาลเมืองอางทอง

ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(6)

190 ปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวจังหวัดอางทอง

ผลผลิต เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(12)
(11)
1 ปรับปรุงทัศนียภาพเปนเสนทาง
รองรับในการใชเสนทางการ
ทองเที่ยวทั้งหมด 7 พื้นที่ เปน
ระยะทางรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 97,865
เมตร

งบประมาณ
(บาท)
(13)

หนวยดําเนินการ
(14)

5,576,080 เทศบาลเมืองอางทอง

358,074,032

ส่วนที่ 6
ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (96 โครงการ)
เปิดดูได้ที่ www.angthong.go.th
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